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RESUMO 
 

CHIORO DOS REIS, AA. Entre a intenção e o ato: Uma análise da política de 
contratualização dos hospitais de ensino (2004 – 2010). São Paulo; 2011, 447p. [Tese 
de Doutorado – Universidade Federal de São Paulo].  
 

 

Introdução: o Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino, que compreende a 

certificação e contratualização desses estabelecimentos, implantado em 2004 pelo Governo 

Federal, é uma das estratégias para o enfrentamento da crise do setor, ao estabelecer novos 

modos de financiamento, de gestão e de articulação desses hospitais com o sistema de saúde, 

mediante contrato de gestão com o gestor local do SUS. Metodologia: o estudo foi realizado 

em quatro hospitais pertencentes ao primeiro grupo contratualizado já em 2004, de diferentes 

regimes jurídicos, selecionados por sorteio. Teve como motivação inicial analisar possíveis 

mudanças decorrentes dessa política governamental no cotidiano dos hospitais de ensino, 

procurando caracterizar o posicionamento dos diferentes atores institucionais frente a ela, o 

protagonismo dos gestores e as dificuldades na sua implementação. Para tanto, foram 

realizadas análise documental e 32 entrevistas envolvendo dirigentes hospitalares, gestores do 

SUS e dos ministérios responsáveis pela formulação e condução da política de 

contratualização. Análise de implicação: na condução do estudo, a implicação do autor (que 

coordenou o processo de formulação e implementação inicial da  política ) com o objeto em 

estudo é tratada de forma explícita. O desafio metodológico central foi conseguir um 

“deslocamento epistemológico” da posição de sujeito em situação de governo ocupado no 

passado para a de sujeito epistêmico, tratando de forma explícita essa “relação-

contaminação”, e procurado construir “relações alteritárias” que possibilitassem compreender 

a contratualização sob a perspectiva dos atores responsáveis pela sua efetiva implementação. 

Análise dos dados: a partir da construção de categorias empíricas-espelho (por simplesmente 

“refletirem” elementos contidos na grade avaliativa da política), e categorias-novidade 

(constituída por aspectos não previstos na formulação original da política), foram montadas 

equações para cada hospital, compostas sempre pelas mesmas categorias, mas denotando-se 

as intensidades distintas que iam assumindo, bem como as diferentes forças de ligação entre 

elas. A análise foi efetuada em três planos analíticos distintos. O primeiro contém uma 

caracterização de mudanças ocorridas a partir da contratualização, tomando-se como 

referência as diretrizes da política para a assistência, gestão, educação em saúde e avaliação e 

incorporação tecnológica. No segundo, são analisadas as apostas que estiveram implícitas na 

formulação da contratualização, buscando aí indicações sobre suas bases teórico-conceituais 

não explícitas. No terceiro, já em nível maior de abstração, desenvolve-se uma reflexão teórica 

sobre o tema da razão e racionalidade na modernidade, buscando conexões com a 

racionalidade instrumental presente no paradigma estrutural-funcionalista hegemônico nos 

estudos e intervenções organizacionais, e, como apontado pelo estudo, na própria formulação 

da política de contratualização dos hospitais de ensino. Resultados: No primeiro plano 

analítico, a face mais visível dos avanços proporcionados pela contratualização foi a mudança 

no perfil de financiamento, resultando em equilíbrio econômico-financeiro e o enfrentamento 

do endividamento, embora com intensidades e reflexos distintos para os hospitais estudados. 
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No entanto, diretrizes para o ensino, educação permanente, pesquisa e incorporação 

tecnológica, fundamentais para a produção do novo hospital de ensino, foram finalidades 

claramente “esquecidas” na implementação da política, que também não foi capaz de 

proporcionar mudanças consideráveis em relação à qualificação da gestão e da assistência. 

Num segundo plano analítico, é feita a análise das apostas implícitas da política e seus 

diferentes graus de realização. A expectativa de indução de uma nova racionalidade gerencial 

a partir de uma política governamental, ao subestimar a complexidade da micropolítica dos 

hospitais de ensino, não se concretizou.  Os arranjos de participação idealizados, fortemente 

inspirados na produção de autores que enfatizam a necessidade de “constituição de sujeitos 

coletivos”, através da horizontalização e democratização das relações entre trabalhadores, 

usuários e gestores, encontram dificuldades em sua operacionalização, não alcançando 

produzir uma nova lógica de gestão dos hospitais de ensino. Assim, a política de 

contratualização termina por reproduzir o comportamento conservador que caracteriza a 

gestão pública, uma racionalidade instrumental que dá ênfase ao ato administrativo e à 

normatização excessiva. No terceiro plano analítico, é feita uma discussão teórica sobre o 

conceito de razão na modernidade, em particular do que tem sido denominado, desde Max 

Weber, como a “crescente racionalização da sociedade”. É em tal moldura teórico-conceitual 

que se busca inteligibilidade para o que tem sido denominado de racionalização crescente das 

práticas médico-hospitalares, caracterizada pelo ideal de funcionamento de hospitais 

“científicos”, eficientes, previsíveis e, parametrizados pelo mercado e seus critérios de 

competição e sobrevivência. Este novo “hospital racionalizado” traduz o “hospital dos sonhos” 

de todos os dirigentes entrevistados, seja no setor público ou privado que, de modo 

surpreendente, identificam, em boa medida, como sendo o hospital desejado pela política de 

contratualização! Tudo isso nos alerta para a complexidade inerente à formulação de políticas 

governamentais, em particular o momento de sua implementação por atores em suas 

condições concretas de atuação. Impõe-se como pauta, portanto, estudos e intervenções que 

possam disputar outros sentidos para a gestão hospitalar, que não sejam aqueles moldados 

pela racionalidade instrumental que vai se estabelecendo como a única e triunfante 

racionalidade possível, colocando em tela o enfrentamento teórico e político da acachapante 

funcionalização e homogenização dos modos de se fazer a gestão e sua verdade única. 

Voltando ao início: conclui-se o estudo com reflexões do autor que, já no final do estudo, e 

por circunstâncias políticas e profissionais, deparou-se com novo deslocamento, desta vez para 

a posição de gestor local do SUS, ao ser o responsável por implementar em ato a política de 

contratualização em hospitais de ensino da cidade.   

 

PALAVRAS-CHAVE:  Administração hospitalar; Hospitais de ensino; Política de contratualização;  

                                        Gestão em saúde; Micropolítica em saúde; Gerencialismo.  
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ABSTRACT 
 
Introduction: The Teaching Hospital Restructuring Program, comprising hospital-related 
certification and configuration of agreements, was introduced in 2004 by the Brazilian 
Government. It is one of the strategies to handle the crisis in this sector as it brings forth new 
funding, management and relationship standards between teaching hospitals and the health 
system by executing agreements with the local manager of the Brazilian National Health Care 
System (Sistema Único de Saúde – SUS). Methodology:  the research was carried out in four 
hospitals belonging to the first group to enter into an agreement in 2004 under different legal 
regimes and selected through a drawing process. The initial motivation was to analyze possible 
changes found in the daily life of the teaching hospitals deriving from such government policy, 
in an attempt to characterize the role played by different institutional actors towards this 
policy, in addition to managers’ protagonism and the difficulties found in its implementation.  
Therefore, documents were analyzed and 32 interviews were performed with hospital 
managers, SUS managers, and managers from the federal ministries responsible for the 
formulation and performance of the contracting policy.  Implication Analysis: The author’s 
implication with the object of study is openly dealt with as the research is conducted (The 
author coordinated policy formulation and initial implementation). The main methodological 
challenge was getting through an “epistemological displacement” from the governmental 
position occupied by the subject in the past to the actual position of an epistemic subject in 
order to explicitly deal with such “contamination-relationship” and try to construct “alterity 
relationships” that might lead to understanding the configuration of agreements as viewed by 
the actors who were responsible for its effective implementation.  Data Analysis:  starting 
from the construction of empirical mirror-categories (as they merely “reflect” elements 
contained in the policy evaluation grid) and novelty-categories (encompassing unpredictable 
aspects in the original policy formulation), equations were thought of for each hospital. These 
equations always comprised the same categories, though denoting the different intensities 
that they would gradually present, as well as different connecting forces between them. The 
analysis was accomplished within three different analytical plans.  The first contains a 
characterization of changes occurred as the configuration of agreements began. The political 
guidelines regarding assistance, management, education in health, technological evaluation 
and incorporation were taken as a point of reference.  The second plan analyzes the bets that 
were implicit placed during the formulation of the configuration of agreements, when 
indications about its non-explicit theoretical-conceptual bases were pursued. Now, on a 
deeper abstractional level, the third plan develops a theoretical reflection on the theme of 
reason and rationality in modern times, in an attempt to find connections with the 
instrumental rationality found in the hegemonic structural-functionalist paradigm of 
organizational studies and interventions and, as pointed by the study, in the formulation of the 
teaching hospital agreement configuration policy itself. Results: In the first analytical plan, the 
most visible progress made by the configuration of agreements was the change in the funding 
profile, resulting in financial as well as economic balance and the fight against indebtedness, 
although with diverse intensities and reflections for the hospitals under study. However, 
guidelines for teaching, permanent education, technological incorporation and research, which 
were fundamental for the production of a new teaching hospital, stood for clearly “forgotten” 
purposes as the policy was introduced. In addition, it was not capable of providing 
considerable changes in relation to management and health care qualification. A second 
analytical plan provides the analysis of the implicit political bets and their different 
accomplishment rates.  The expectation of inducing a new management rationality from a 
government policy was not fulfilled as the complexity of the teaching hospital micropolitics 
was underestimated.   The idealized participation arrangements that were strongly inspired in 
the production of actors – who emphasized the need to “constitute collective subjects” 
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through the horizontalization and democratization of relationships among workers, users and 
managers – are faced with operational difficulties so they do not produce a new management 
logic for the teaching hospitals. Therefore, the contracting policy ends up reproducing the 
usual conservative behavior found in public management – a specific, instrumental rationality 
that emphasizes administrative action and excessive standardization.  The third analytical plan 
promotes a theoretical discussion about the concept of reason in modern times, particularly 
about what has been called, since Max Weber, as the “increasing rationalization of society”.  It 
is within such a theoretical-conceptual frame that intelligibility towards the so-called 
increasing rationalization of medical-hospital practices is searched for. This is characterized by 
the ideal operation of hospitals known as "scientific", efficient, predictable, and parameterized 
by the market and its criteria of competition and survival. This new “rationalized hospital” 
presents the “dream hospital" of all interviewed managers, either in public or private sectors, 
as they surprisingly identified it as being the hospital desired by the contracting policy! All that 
points to the complexity that is inherent to the formulation of governmental policies, mainly 
the moment of their implementation by actors in their real acting conditions.  Studies and 
interventions are therefore critical to dispute other senses for hospital management. These 
should not be the ones as shaped by instrumental rationality, which goes on establishing a 
unique and triumphant possible rationality, bringing forth the theoretical as well as political 
fight against the extreme functionalization and homogenization of the ways to promote 
management and its unique truth.  Back to the Start:  the study is concluded through 
reflections presented by the author, who was faced into a new displacement at the end of the 
research, due to political as well as professional reasons, this time as a local SUS manager, as 
he became responsible for the introduction – in act – of a configuration of agreements policy 
in local teaching hospitals.    

 
KEYWORDS:  Hospital management; Teaching hospitals; contracting policy; Health 

management; Health micropolitics; managerialism. 
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Um objeto de estudo duplo e complexo: a crise dos hospitais de ensino e a política 

de contratualização do Ministério da Saúde  

 

Os hospitais de ensino (HE) foram criados, de modo geral, para apoiar a formação 

de profissionais de saúde de nível universitário. As funções ensino e pesquisa sempre 

foram essenciais a essas instituições e só a partir da década de 1990 todos os serviços 

prestados pelos HEs passaram a ser remunerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  

Foram assim denominados pela Portaria SNES/MS no. 15/91, que criou, 

exclusivamente para eles, o Fator de Incentivo ao Desenvolvimento do Ensino e da 

Pesquisa Universitária em Saúde (Fideps). Para serem reconhecidos pelo Ministério da 

Educação (MEC) como HEs, tinham de atender a alguns requisitos. A Portaria GM/MS 

no. 1.480/99 estabeleceu, para cada hospital habilitado ao recebimento do Fideps e de 

acordo com a sua classificação e situação de gestão, um montante de recursos mensais 

destinados ao pagamento do incentivo. As condições de repasse deveriam ser 

estabelecidas por meio de um contrato de metas (que, com raríssimas exceções, nunca 

passou de mera formalidade). O objetivo de todas essas medidas era: 

Ampliar a cooperação dos HEs com o sistema de saúde e institucionalizar a 
formação e a pesquisa aí realizadas. No entanto, o Fideps não serviu para estimular 
ou fortalecer as atividades de ensino e pesquisa nos hospitais (BRASIL, 2004a, p. 98). 

 Os HEs federais, até 2004, foram custeados de forma compartilhada pelo MEC, 

responsável pelo pagamento do pessoal, e pelo Ministério da Saúde (MS), cujos 

recursos, repassados contra a prestação de serviços, acrescidos do Fideps, eram 

utilizados para as outras despesas de custeio e investimento. Os HEs estaduais ou 

municipais contavam com apoio financeiro de suas respectivas esferas de governo, de 

programas do nível federal, além do pagamento de sua produção junto ao SUS.  

 Em 2003, R$ 481 milhões por ano foram destinados no orçamento do MS só 

para o pagamento do Fideps. Havia muitas críticas e questionamentos por parte de 

gestores locais e diretores de HEs tanto em relação aos critérios de concessão quanto 

ao pagamento para hospitais que não desenvolviam atividades como HEs. Entretanto, 

esses recursos não contribuíram de maneira significativa para promover uma efetiva 

integração dos HEs à rede de serviços do SUS e, ao longo do tempo, foram sendo 
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incorporados ao custeio dos hospitais, em uma tentativa de contornar problemas de 

financiamento de natureza variada (BRASIL, 2006a). 

 Não há dúvidas sobre a importância social desses hospitais, que participam da 

formação de um número expressivo de profissionais de saúde, sendo responsáveis, 

ainda, pela produção de grande parte da pesquisa clínica na área biomédica produzida 

no Brasil. São também importantes unidades de prestação de serviços, em particular 

de serviços de alta complexidade. Em algumas regiões do País são imprescindíveis, pois 

são as únicas unidades prestadoras de serviços de alta complexidade.  

Em 2003, eram reconhecidos 148 estabelecimentos como HEs. Desses, 41 

hospitais pertenciam ao MEC, três eram federais subordinados ao MS, 47 hospitais 

estaduais, seis municipais, 49 filantrópicos e dois privados. De acordo com o Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), em 2004 os HEs representavam 

apenas 2% da rede hospitalar e 10,9% dos leitos do SUS no País. Entretanto, 

produziram mais de 12% das internações hospitalares, com um valor médio de 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH) de R$ 800 e efetuaram 11,62% da produção 

ambulatorial. Além disso, 25,6% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da 

rede pública de saúde estavam sob sua responsabilidade e 7,6% dos 386 mil 

procedimentos de alta complexidade foram realizados pelos HEs. Só em 2002 o MS 

repassou aos HEs mais de R$ 2,5 bilhões (BRASIL, 2003a). 

 A alta relevância social, todavia, não impediu que os HEs atravessassem, em 

vários momentos de sua história, períodos de crise crônica e agonizante em seu 

funcionamento. O problema financeiro era o mais evidente. Hospitais vinculados às 

universidades federais alegavam possuir mais de R$ 300 milhões em dívidas, 

acumuladas por meio de suas fundações de apoio. A mesma lógica começava a 

comprometer os HEs estaduais, submetidos à intensa restrição de recursos (BRASIL, 

2004b). 

 No início de 2003, portanto, os HEs pareciam viver uma nova crise. No contexto 

da crise e da alta expectativa gerada pela eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, foi 

desencadeada intensa pressão sobre o MS e o MEC no Congresso Nacional pela 

Associação Brasileira dos Hospitais Universitários e de Ensino (Abrahue), em particular 

por meio da ação da Frente Parlamentar da Saúde. Audiências públicas foram 

convocadas pela Câmara dos Deputados para discutir a crise dos HEs. Na mídia, 
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aumentava a veiculação de matérias relatando as dificuldades para se manter o 

funcionamento desses hospitais (BRASIL, 2003a). 

 O primeiro movimento interno no âmbito do MS foi uma ampla discussão sobre 

os determinantes da crise (ou das crises) dos HEs, fator decisivo para a criação da 

Comissão Interinstitucional. Entre os dirigentes dos HEs, técnicos do MEC e do MS, 

assim como para alguns estudiosos do tema (VASCONCELOS, 2002), foi se 

consolidando a percepção de que a crise dos hospitais tinha vários determinantes que 

ultrapassavam a crise financeira, a mais evidente e discutida, o que exigia um processo 

de análise mais elaborado da crise, compreendida como ‘crônica’ ou recorrente, 

percebida de diferentes maneiras pelos distintos atores envolvidos e que assumia 

múltiplas dimensões em cada realidade dada. Era necessário pensar outros 

determinantes. As soluções para a crise, portanto, não poderiam ficar restritas ao 

aumento de recursos financeiros. Em 1999, um relatório do Conselho Nacional de 

Saúde já propunha que a crise desses estabelecimentos deveria ser:  

“Analisada e entendida como decorrente da crise institucional por que passa o 
aparelho formador na área da Saúde; da crise de financiamento e da estrutura de 
gastos do Sistema de Saúde e de condução das políticas públicas” (BRASIL, 2003b, 
p. 61). 

 Tomando como base a síntese proposta por Vasconcelos (2002), passou-se a 

considerar a possibilidade de se caracterizarem e distinguirem seis dimensões para a 

crise dos HEs: política, gerencial, assistencial, financeira, acadêmica e social. A partir 

dessa constatação, o governo optou por enfrentá-la em suas diversas dimensões por 

meio da formulação de uma política global consistente. Reconhecia-se que a forma 

convencional de lidar com a crise dos HEs vinha sendo pautada pelo imediatismo, com 

proposições e iniciativas direcionadas para a busca de recursos ou voltadas para a 

modernização técnica e gerencial.  

 

A conformação da política de reestruturação dos hospitais de ensino 

 

 O governo federal, em parceria com diversas entidades, concebeu, a partir de 

2003, um programa de reestruturação que contempla a transferência de significativos 

recursos financeiros aos gestores municipais e estaduais do SUS, com o objetivo de 
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promover profundas mudanças nos HEs a partir da relação contratual e do 

financiamento público desses estabelecimentos (BRASIL, 2004b).  

 Esse processo, definido como ‘contratualização’, é parte de uma política que 

pretende restabelecer os compromissos de gestores do SUS e HEs a partir de quatro 

eixos estratégicos: o modo de produzir a assistência e o modo de inserção desses 

estabelecimentos no SUS; o modo de gerir os HEs; a pesquisa, o ensino e a formação 

de trabalhadores da saúde (graduação, pós-graduação e educação permanente); e a 

avaliação e a incorporação tecnológica (BRASIL, 2004c).  

 O MS defendeu, publicamente, que seria necessário rever o papel dos HEs 

nessas quatro dimensões, não concorrentes ou excludentes. A proposta consistia na 

alteração do padrão organizativo desses hospitais e na transformação das suas lógicas 

de gestão, com o questionamento dos arranjos de poder instituídos. Tratava-se de 

apostar em mudanças substanciais no modelo de atenção, investindo na relação do HE 

com o SUS (passando de fato a ser parte do sistema), sabendo que enfrentar tal 

mudança demandaria reconhecer a complexidade que processos dessa natureza 

requerem. Além disso, seria fundamental articular esse processo à reorientação do 

ensino e da pesquisa, bem como promover a revisão dos mecanismos de 

financiamento (BRASIL, 2006a).  

 A partir dos elementos acima dispostos, o governo federal, sensível à pressão 

crescente fortemente vinculada pela mídia, ciente da gravidade da situação e 

reconhecendo a necessidade de criar uma instância de negociação permanente na 

qual as diferentes visões e interesses expressos pelos atores na cena política pudessem 

ser canalizadas para a busca de soluções e a formulação de propostas para a crise dos 

HEs, decidiu criar a Comissão Interinstitucional para a Reestruturação dos Hospitais de 

Ensino (Portaria Interministerial no. 562/MS-MEC-MCT-MPOG, de 12 de maio de 2003).  

A Comissão Interinstitucional, que tinha como objetivo avaliar e diagnosticar a 

situação dos HEs no Brasil, visando a reorientar ou reformular a política para o setor, 

era composta por representantes de várias instituições: Ministério da Saúde; 

Ministério da Educação; Ministério de Ciência e Tecnologia; Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão; Associação Nacional de Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior (Andifes); Associação Brasileira de Reitores de 

Universidades Estaduais e Municipais; Associação Brasileira de Hospitais de 
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Universitários e de Ensino (Abrahue); Conselho Nacional de Saúde; Conselho Nacional 

dos Secretários Estaduais de Saúde (Conass); Conselho Nacional dos Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems); Associação Brasileira de Educação Médica (Abem); 

Associação Brasileira de Enfermagem (Aben); Direção Nacional dos Estudantes de 

Medicina (Denem); Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem (Enen); 

Comissão de Seguridade Social e Família e Comissão de Educação da Câmara dos 

Deputados (BRASIL, 2004a, p. 91).   

 Em curto espaço de tempo foram construídos alguns consensos. Entre eles, a 

necessidade de desencadear um processo de revisão da certificação dos HEs ainda em 

2003, reorientando a relação entre o MS e o MEC com as referidas instituições. Na 

nova lógica pactuada, a certificação deveria incorporar a possibilidade de avaliação e 

fornecimento de informações contínuas sobre o perfil das instituições, bem como a 

inclusão de critérios mínimos relacionados com as atividades de ensino, pesquisa e 

assistência e aqueles relacionados com o grau de incorporação dos HEs no SUS.  

 No contexto dos debates produzidos nessa Comissão, em outros espaços e com 

distintos atores sociais, foi sendo concebida a nova política para os HEs. De maneira 

prioritária, apontava-se a necessidade de mudança do modelo de financiamento e 

contratualização com a adoção de um sistema global que permitisse a superação do 

modelo de pagamento por produção, a ser iniciado com os hospitais públicos 

federais/estaduais e filantrópicos, uma vez que, desde o primeiro momento, deixou-se 

clara a intenção de não incluir as instituições privadas lucrativas nessa modalidade de 

financiamento. Assim, consolidou-se aos poucos no MS a proposta de instituir um 

modelo misto de financiamento. Parte dos recursos seria transferida por 

orçamentação e outra parte por meio de mecanismos indutores da eficiência/eficácia. 

Esse novo mecanismo exige a implantação de contrato de metas, que possa 

redefinir compromissos dos HEs em termos assistenciais (produção de serviços de 

saúde orientada pelas necessidades da população e do SUS); de ensino, formação e 

educação permanente; como polo de referência para inserção e análise tecnológica 

em saúde e como espaço privilegiado de produção de conhecimentos e pesquisas em 

saúde. Pressupõe, ainda, um potencial indutor de diversas políticas prioritárias do SUS 

com interfaces com os HEs, como a Política Nacional de Humanização (PNH), a 

participação dos HEs nos sistemas estaduais de urgência e a implantação de 
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mecanismos de gestão participativa e controle social (CHIORO DOS REIS e CECÍLIO, 

2009). 

 Em maio de 2004, em sua 134a Reunião Ordinária, o MS apresentou ao 

Conselho Nacional de Saúde a proposta de Reforma do Sistema de Atenção Hospitalar 

Brasileiro, aprovada por unanimidade. Destaque-se que a proposta foi amplamente 

discutida e aprovada também pela Comissão Intergestores Tripartite (BRASIL, 2004b). 

 A formalização contratual proposta estabelece que a unidade de saúde passe a 

cumprir metas qualiquantitativas fixadas por meio de um plano operativo anual. O 

processo tem também a finalidade de equacionar custos e garantir a eficiência e 

efetividade dos serviços prestados. Concebeu-se, ainda, uma forma de 

acompanhamento, controle e avaliação em relação às metas acordadas, de forma que 

pudesse haver revisão e adequação das cláusulas do contrato ou mesmo sua 

suspensão – temporária ou definitiva. Uma vantagem dessa forma de financiamento 

refere-se ao fato de que o contratado, após cumprir as metas pactuadas, e havendo 

excedente de recursos, poderá usá-los segundo suas necessidades, considerando-se a 

necessidade e o perfil populacional (BRASIL, 2006a). 

A política de contratualização induz o HE a trabalhar com planejamento 

estratégico plurianual participativo, no curto e médio prazos, além de instituir 

controles baseados em sistema de informações gerenciais. Seu corpo gerencial deve 

pôr em prática a tomada de decisões a partir do monitoramento de um sistema de 

avaliação de desempenho de gestão. As metas firmadas no contrato entre o gestor e a 

unidade de saúde devem estar sujeitas a um rígido controle de resultados. Por outro 

lado, a regulação, o controle, a avaliação e o planejamento do sistema de saúde 

constituem tarefas fundamentais e indelegáveis dos gestores públicos. O processo de 

contratação de serviços de saúde deve ser concebido como o resultado de um correto 

planejamento do sistema de saúde e concorrer para seu controle, planejamento e 

avaliação. Portanto, a capacidade de exercer a função reguladora deve estar presente 

no processo de gestão de municípios e unidades federadas (CHIORO DOS REIS e 

CECÍLIO, 2009). 

 Em abril de 2004, após seis meses de negociação no âmbito da Comissão 

Interinstitucional, foi finalmente publicada a Portaria Interministerial no. 1.000/04-

MS/MEC, normatizando e instituindo o processo de certificação dos HEs, primeiro 
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passo para que os hospitais viessem a pleitear a adesão ao Programa de 

Reestruturação. O passo seguinte foi o estabelecimento do Programa de 

Reestruturação dos HEs no âmbito do SUS, por meio da Portaria 1.006/04, para os 

hospitais federais vinculados ao MEC, e da Portaria 1.702/04, para os demais HEs.  

 Nessas portarias, definiu-se contratualização como: 

“O meio pelo qual as partes, o representante legal do hospital de ensino e o gestor 
local do SUS estabeleceriam metas quantitativas e qualitativas do processo de 
atenção à saúde, de ensino e pesquisa e de gestão hospitalar que deveriam ser 
acompanhadas e atestadas pelo Conselho Gestor da Instituição ou pela Comissão 
Permanente de Acompanhamento de Contratos” (BRASIL, 2006a, p. 4). 

 Ao implantar o Programa de Reestruturação, o MS mudou também a forma de 

financiamento dos HEs, que passaram a receber também de acordo com o 

cumprimento de metas firmadas com o gestor. Até então, o repasse de recursos era 

baseado apenas na produção de serviços. O novo modelo de financiamento previa 

orçamento global misto para os HEs, uma vez que apenas os procedimentos de alta 

complexidade e que compõem o Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (Faec) 

continuariam sendo pagos por produção. Já a área de média complexidade, que 

apresentava maior estrangulamento (e déficit) no SUS, seria orçamentada de acordo 

com recursos adicionais calculados a partir da série histórica de produção de cada 

instituição. Quanto maior a oferta de serviços ao SUS, maior o incremento de recursos 

para os HEs, reconhecendo e privilegiando a parceria com o sistema público de saúde. 

O valor orçamentado incluiu a média complexidade e os recursos referentes ao Fideps 

e ao Incentivo de Integração ao Sistema Único de Saúde (IntegraSUS), entre outros. 

Esses recursos foram acrescidos do valor correspondente ao novo incentivo à 

contratualização (cujas regras foram detalhadamente estabelecidas em portarias 

específicas), passando a ser transferidos regular e mensalmente aos HEs.  

  O programa de reestruturação dos HEs constitui, hoje, um marco na história 

recente do SUS. Sua formulação foi iniciada em 2003 num contexto de crise (crônica) 

por atores sociais. Embora disputassem diferentes projetos, eles construíram, em 

cena, consensos e acordos que terminaram por dar viabilidade à política engendrada 

em âmbito do governo federal, incluindo a captação de novos recursos financeiros 

disputados intensamente entre outras prioridades sanitárias e governamentais.  
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Entre 2003 e 2008, foram certificados 151 estabelecimentos como HEs, sendo 

que 119 celebraram a contratualização com o gestor do SUS (78,8%), gerando um 

impacto, em valores anualizados, equivalente a R$ 345 milhões e um incremento de 

novos recursos superior a 12%.  

 

Um objeto de estudo complexo e composto 

 

A presente investigação toma como objeto de estudo a crise dos hospitais de 

ensino e a estratégia de sua superação conduzida pelo Ministério da Saúde através da 

denominada Política de Reestruturação dos HEs.  

Trata-se, portanto, de um objeto de pesquisa que se pode caracterizar como 

“composto e complexo”. Composto (duplo), pois terá que dar conta – 

simultaneamente – de duas ordens de questões: a) a complexidade própria dos HEs e 

sua crise multideterminada, ou seja, ela própria marcada pela complexidade; b) uma 

política de intervenção também marcada pela complexidade, seja pelo modo como foi 

formulada1, seja pelo necessário e custoso processo de negociações que sua 

implementação implica. Interessa, particularmente, compreender o impacto de tais 

estratégias em organizações complexas como os hospitais de ensino.  

Com o objeto assim definido, o fio condutor da pesquisa foi o de caracterizar 

possíveis transformações na institucionalidade do hospital, seja do ponto de vista mais 

“interno” ou “micropolítico”, seja em suas relações com outros atores com influência 

direta no seu funcionamento.  

Como perguntas condutoras do estudo: qual a força instituinte da política de 

contratualização? Em que ela é instituinte? Poderia ter havido mudanças não 

esperadas ou não previstas na política de contratualização?    

 

 

                                            
1
 Com a adoção de mecanismos de contratualização, pretendia-se atingir diferentes e desafiadoras expectativas: 

legitimar e efetivar todo o processo de discussão e definição de demandas, metas quantitativas e qualitativas por 
serviços; indicar as obrigações e responsabilidades de cada um dos atores envolvidos; definir critérios e 
instrumentos de monitoramento, avaliação de resultados e cumprimento das metas estabelecidas; promover 
desenvolvimento de atividades de educação permanente dos profissionais da rede; fortalecer os mecanismos de 
participação e controle social; redefinir a inserção clara na rede de atenção à saúde a partir da definição da missão 
do HE dos mecanismos de referência e contrarreferência com as demais unidades; e suscitar a regulação do sistema 
de saúde como um todo. O que, convenhamos, não é pouca coisa. 
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CAPÍTULO 1  

O percurso metodológico 
 

 
 



28 

 

  

 

A metodologia 

 

O estudo, de caráter qualitativo, teve como objetivo analisar o impacto da 

política de contratualização implantada pelo governo federal em hospitais 

certificados e contratualizados pelos ministérios da Saúde e da Educação como 

hospitais de ensino a partir de novembro de 2004, em particular sua potência de 

induzir e viabilizar um processo de reforma comprometido com a viabilização e 

qualificação do Sistema Único de Saúde.    

Procurou-se caracterizar a percepção dos gestores e dos atores institucionais 

diretamente vinculados à direção do HE sobre o processo de contratualização do 

hospital e as possíveis mudanças, resistências e dificuldades que ocorreram a partir 

dela.  

Considerando o significativo potencial que o governo tem para produzir 

mudanças, tomou-se o processo de contratualização do HE como objeto de análise, 

interrogando quais mudanças foram desencadeadas na vida da organização hospitalar, 

tanto no que se refere a alguns aspectos do seu funcionamento interno, como em 

relação à sua inserção no SUS.  

Buscou-se caracterizar, também, a relação da direção do HE com o gestor do SUS 

na condução da política de contratualização, bem como analisar o possível impacto das 

relações do HE com o sistema locorregional de saúde, em particular a configuração de 

redes de cuidado e prestação de serviços mais articuladas e cuidadoras, a constituição 

de um novo modo de relacionamento com a central de regulação de vagas, com o 

sistema estadual de urgência/emergência, a fim de se caracterizar uma significativa 

alteração do perfil assistencial do HE. 

Procurou-se compreender o que acontece com uma política governamental com 

aparente forte poder de indução – construída a partir de princípios ético-políticos 

comprometidos com o fortalecimento do SUS e pautada por cuidadosa discussão com 

atores estratégicos –, quando seu resultado depende dos diferentes responsáveis por 

sua efetiva aplicação em organizações complexas, como os HEs.  

Assim sendo, destacam-se os seguintes objetivos para a pesquisa:  
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Objetivo Geral 

 

Caracterizar e analisar o impacto da política de reestruturação 

(certificação/contratualização) dos hospitais de ensino conduzida pelo Ministério da 

Saúde a partir de 2004.  

 

Objetivos Específicos 

 

a) Avaliar o grau de alcance das principais estratégias da política definidas para 

cada um de seus quatro grandes eixos; 

b) Caracterizar o posicionamento (postura, compreensão, resistências e/ou 

apoio) dos diferentes atores institucionais do HE em relação à proposta; 

c) Caracterizar o protagonismo dos gestores locais do SUS na implementação da 

política; 

d) Identificar as dificuldades na implementação dos instrumentos de 

contratualização. 

 

Pressupostos 

 

O presente estudo parte dos seguintes pressupostos:  

a) A política de contratualização dos HEs apresentou capacidade de induzir 

mudanças na vida hospitalar;  

b) As mudanças não se deram necessariamente no sentido pensado 

originalmente pelos formuladores da política, assumindo diferentes configurações 

conforme as características e contextos em que foram efetivamente implementadas, 

marcadas pela micropolítica de cada estabelecimento;  

c) A heterogeneidade no processo de implementação pode ser atribuída, em 

grande parte, aos diferentes protagonismos assumidos pelos gestores do SUS (estadual 

ou municipal) no processo de contratualização;  

d) A substituição dos atores em situação de governo em âmbito federal que 

conduziam a política como uma aposta de transformação dos HEs resultou em 

descontinuidades e diminuição da potência da política, limitando seu alcance. 
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O razoável grau de “precisão” ou acerto de tais pressupostos iniciais do estudo, 

em boa medida “confirmados” no desenvolvimento da pesquisa, pode ser explicado 

por duas razões principais: a) a implicação do autor com o estudo2, por ter sido um 

dos formuladores e condutores da política; b) o referencial teórico adotado no estudo 

que, de partida, alerta para os limites da normatização e indução almejadas pelas 

políticas governamentais, com suas características racionalizadoras e funcionalizantes, 

particularmente por desconsiderarem a marcada autonomia e o forte protagonismo 

dos trabalhadores de saúde e as características singulares das organizações de saúde, 

como desenvolvido pelo orientador do estudo nos últimos anos (CECÍLIO, 1999, 2000, 

2007a, 2007b; CECÍLIO e MERHY, 2003; CECÍLIO e MENDES, 2004; LINS e CECÍLIO, 

2008). Em 2008, o autor foi seu assistente na disciplina “Teoria da Organização e 

Gestão em Saúde”, oferecida no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da 

Unifesp, oportunidade em que pôde conhecer de modo mais sistematizado sua 

produção teórica sobre as organizações de saúde em geral – o hospital, em particular – 

e perceber o quanto tal abordagem poderia contribuir para a presente investigação.  

 

O percurso desenvolvido 

 

A investigação foi conduzida por meio de uma análise de política pública, 

desenvolvida através de estudo de casos múltiplos (YIN, 2003), com estabelecimentos 

hospitalares certificados e contratualizados como HEs. Segundo Alves-Mazzotti (2006), 

em excelente revisão sobre o tema, estudos de casos múltiplos são aqueles nos quais 

vários estudos são conduzidos simultaneamente: vários indivíduos (como, por 

exemplo, professores alfabetizadores bem-sucedidos), várias instituições (diferentes 

escolas, no presente caso, hospitais, que estão desenvolvendo um mesmo projeto), 

por exemplo.  

                                            
2
 “A implicação deseja pôr fim às ilusões e imposturas da ‘neutralidade’ analítica herdada da psicanálise e, de modo 

mais geral, de um cientificismo ultrapassado, esquecido de que, para o ‘novo espírito científico’, o observador já 
está implicado no campo de observação, de que sua intervenção modifica o objeto estudado, transforma-o. Mesmo 
quando esquece, o analista (ou pesquisador) é sempre, pelo simples fato de sua presença, um elemento do campo” 
(ALTOÉ e LOURAU, 2003).  
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Para a obtenção dos dados, foi realizada análise documental e entrevistas 

semiestruturadas com os principais atores envolvidos na contratualização de quatro 

HEs, sejam eles gestores ou dirigentes hospitalares. 

A despeito da importância do objeto de estudo (a política de contratualização 

dos hospitais de ensino), poucas experiências em âmbito nacional e internacional 

foram documentadas. A revisão bibliográfica, empreendida nas bases de dados 

(LILACS, MEDLINE e SCIELO) a partir de palavras-chaves relacionadas ao objeto de 

estudo3, foi praticamente infrutífera, em parte por se tratar de mudanças 

organizacionais a partir de políticas públicas implementadas há pouquíssimo tempo. 

Entretanto, deve-se também considerar que não há cultura de avaliação sistematizada 

em intervenções que envolvam processos de contratualização de organizações 

hospitalares tanto em nosso País como no exterior.  

Ao longo do desenvolvimento do presente estudo, uma tese de doutoramento 

foi defendida por Lima (2009) junto à Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação 

Oswaldo Cruz, com a qual se busca produzir um diálogo em determinados momentos. 

A partir de uma grade avaliativa, a tese intitulada “Possibilidades e limites da 

contratualização para o aprimoramento da gestão e da assistência em hospitais: o 

caso dos Hospitais de Ensino no Sistema Único de Saúde brasileiro” procura identificar 

o impacto da contratualização na dimensão assistencial e de qualificação da gestão em 

quatro HEs federais, analisando possibilidades e limites da contratualização para a 

melhoria do desempenho, o incremento da prestação de contas, o aprimoramento da 

gestão, a melhoria da assistência e a maior inserção dos hospitais de ensino na rede de 

serviços de saúde.  

Além desta tese, cabe ainda citar artigo de Lobo et al. (2009) analisando o 

impacto da reforma de financiamento de hospitais de ensino no Brasil e uma 

dissertação de mestrado, defendida por Caldas (2008) junto à Escola de Administração 

de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, que analisa o papel do dirigente hospitalar 

na percepção de diretores de hospitais universitários vinculados às instituições 

federais de ensino superior. 

                                            
3
 Contratualização, contratos, contrato e hospital, contrato e hospital de ensino, contrato de gestão e hospital, 

contracting, contracting management, contracting hospitals, health policy and teaching hospitals; health 
management and teaching hospitals; Hospital administration and teaching hospitals. 
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Para a realização da investigação, foram selecionados quatro estabelecimentos 

hospitalares de ensino que compõem o grupo das primeiras instituições que aderiram 

à política de contratualização dos HEs, ainda em 2004, comandada pelo MS. 

O primeiro hospital de ensino selecionado, de agora em diante denominado HE1, 

foi escolhido por pertencer à instituição que acolhe o doutorado e a linha de pesquisa 

na qual se insere o presente estudo. Foi utilizado, ainda, para abrir o campo e testar os 

instrumentos da pesquisa. Os demais estabelecimentos escolhidos foram selecionados 

por sorteio entre os hospitais de ensino certificados e contratualizados em novembro 

de 2004, ou seja, pertenciam ao primeiro grupo composto por 21 hospitais inseridos 

pelo MS na nova política de contratualização, sendo sete de natureza pública federal, 

sete públicos estaduais e outros sete filantrópicos.  

Os HEs que atendiam esse quesito foram dispostos nesses três subgrupos, de tal 

forma que foi possível sortear um HE em cada subgrupo de sete hospitais. Assim, foi 

escolhido aleatoriamente o HE2, pertencente ao grupo de hospitais de ensino 

vinculados às universidades públicas estaduais; o HE3, do grupo de hospitais de ensino 

filantrópicos, e o HE4, representando as universidades públicas federais.  

Por fim, foram realizadas, em Brasília, entrevistas com os gestores federais 

vinculados aos Ministérios (e suas respectivas áreas governamentais) responsáveis 

diretamente pela condução da política de certificação e contratualização dos HEs.  

As informações contidas no presente estudo foram obtidas por meio de 

entrevistas com 32 atores sociais entrevistados entre abril de 2008 e novembro de 

2009, realizadas nos próprios hospitais, nas secretarias municipais e estaduais de 

saúde responsáveis pela gestão desses estabelecimentos hospitalares ou na sede dos 

respectivos ministérios, que resultaram em aproximadamente 85 horas de gravação.  

As entrevistas, pré-agendadas e gravadas mediante autorização dos 

entrevistados, foram conduzidas diretamente pelo autor e por pesquisadores 

vinculados à linha de pesquisa “Política, Planejamento e Gestão em Saúde” do 

Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina da Universidade 

Federal de São Paulo. 

Conforme já apontado anteriormente, a pesquisa foi realizada tomando-se por 

base os quatro eixos prioritários da política de contratualização dos HEs (gestão, 

assistência, ensino e avaliação tecnológica). As entrevistas foram transcritas, lidas e 
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submetidas à análise temática, como preconizada por Bardin (2009). A autora explica 

que “análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações” 

(p.33). Ressalta que podem ser bastante diferentes os procedimentos de análise, 

dependendo dos objetivos dos investigadores e que, entre outros, este método pode 

servir para “radiografar a rede das comunicações formais e informais de uma 

empresa...” (p.33).  

De acordo com ela, “a descrição analítica funciona segundo procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (p.37).  

Para Bardin (2009), “o analista, no seu trabalho de poda, é considerado como 

aquele que delimita as unidades de codificação, ou as de registro. Estas, consoante o 

material ou código, podem ser: a palavra, a frase, o minuto, o centímetro quadrado” 

(p.38). Como uma das formas de tratar o material, a análise por categoria consiste em: 

“espécie de gavetas ou rubricas significativas que permitem a classificação dos 

elementos de significação constitutivos da mensagem” (p.38). 

A autora explica que “o interesse não está na descrição dos conteúdos, mas sim 

no que estes nos poderão ensinar após serem tratados (por classificação, por exemplo) 

relativamente a outras coisas”, que o analista é como um arqueólogo e que “a 

intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições 

de produção, inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)”. 

Esclarece que inferir é “deduzir de maneira lógica conhecimentos sobre o emissor da 

mensagem ou sobre o seu meio” (p.39), e que interpretação é “a significação 

concedida a estas características” (p.40). Assim, através da descrição, inferência e 

interpretação, responde-se dois tipos de problemas: o que levou a determinado 

enunciado (causas da mensagem) e quais as consequências que determinado 

enunciado vai provavelmente provocar (efeitos da mensagem). 

A autora enfatiza que “a análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está 

por trás das palavras sobre as quais se debruça... é uma busca de outras realidades 

através das mensagens” (p.45).  

Consideramos que a construção de categorias empíricas, na linha recomendada 

por Bardin, é de grande valia para a produção de certo ordenamento do material 

empírico, possibilitando uma leitura mais sistematizada pelo pesquisador da grande 

quantidade de dados disponíveis. No entanto, a categorização será sempre um 
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procedimento arbitrário, a depender dos interesses, referencial teórico e experiência 

do pesquisador, entre outras coisas. Assim, a categorização sempre sofrerá de uma 

“tensão constitutiva”, que lhe é própria, porque haverá o que “transborda” ou foge o 

tempo todo do ordenamento pretendido; aquilo que fica “fora” das categorias que 

estão sendo utilizadas. Chegamos a denominar, na metodologia, de “não-categorias” 

esses elementos que aparecem, mas não chegam a alcançar densidade suficiente ou 

força para se impor como categoria. Contudo, estão ali no material empírico, não 

podem ser ignorados. Estivemos conscientes disso o tempo todo, e assumimos os 

riscos de irmos utilizando as mesmas categorias empíricas para o recorte dos dados 

dos vários hospitais, trabalhando com o conceito de intensidades diferentes, como 

veremos ao apresentarmos os procedimentos para a análise dos dados, para 

produzirmos as nuanças e as singularidades de cada HE. À medida que caminhávamos 

pela análise do material, esses “transbordamentos”, essas “fugas” estavam sempre 

presentes, mas de alguma forma as subsumíamos às categorias já dadas. 

Os gestores e dirigentes dos HEs selecionados foram inicialmente convidados a 

identificar, de maneira espontânea, o que ocorreu com o HE após a implantação da 

política de contratualização em 2004. Essa “manifestação espontânea” (que buscou 

captar que aspectos da política são lembrados de forma não induzida pelo 

entrevistador) foi complementada por uma entrevista semiestruturada (anexo I). As 

perguntas da entrevista foram elaboradas a partir de algumas diretrizes que compõem 

a política de contratualização dos HEs, de acordo com os instrumentos legais que 

criaram o programa4. A escolha das diretrizes foi feita por sua presumível sensibilidade 

em relação às grandes estratégias do programa. 

As entrevistas procuraram focar elementos que permitissem analisar os 

pressupostos do estudo. Após a entrevista inicial, ou em contatos prévios realizados 

diretamente pelo pesquisador com o diretor-superintendente de cada HE selecionado, 

foi solicitada a indicação de outros atores internos ao hospital que pudessem aportar 

novos elementos significativos para uma melhor compreensão do impacto da política 

de contratualização. 

                                            
4
 Portaria Interministerial MEC/MS nº. 1006, de 27 de maio de 2004, que cria o Programa de Reestruturação dos 

Hospitais de Ensino do MEC e a Portaria GM/MS nº. 1254, de 25 de junho de 2004, que define os recursos 
financeiros relacionados ao Programa Interministerial de Reforço e Manutenção dos Hospitais Universitários. 
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Além da entrevista com os diretores dos HEs e os principais atores por estes 

indicados, o estudo também contemplou a realização de entrevistas com os gestores 

estaduais e municipais, de acordo com a esfera de governo responsável pela gestão do 

estabelecimento hospitalar de ensino. Pretendeu-se, com isso, caracterizar o contexto 

da contratualização, a visão dos gestores sobre a política e seus mecanismos de 

acompanhamento. Foram entrevistados os secretários de saúde ou os dirigentes 

responsáveis pela coordenação e acompanhamento do contrato de gestão com a 

instituição de ensino. 

A seguir, apresenta-se um quadro síntese das entrevistas realizadas para a 

consecução da presente pesquisa: 

 

Quadro-síntese das entrevistas de campo: 

   Campo Cargo / Função              Pesquisador(a)      Data 
HE1 Superintendente do HE1 Ademar Arthur Chioro dos Reis 01/04/08 

20/05/08 

HE1 Diretor administrativo do HE1 Ademar Arthur Chioro dos Reis 20/05/08 

HE1 Gerente de desenvolvimento e informação do 
HE1 

Ademar Arthur Chioro dos Reis 20/05/08 

HE1 Coordenador Médico dos Ambulatórios do HE1 Ademar Arthur Chioro dos Reis 13/06/08 

HE1 Diretora de Enfermagem do HE1 Ademar Arthur Chioro dos Reis 28/08/08 

HE1 e HE2 Gestor responsável pela política de 
contratualização dos HEs no âmbito da SES 

Ademar Arthur Chioro dos Reis 14/03/08 

HE2 Diretor-Superintendente do HE2 Ademar Arthur Chioro dos Reis 06/08/09 

HE2 Diretora de Assistência do HE2 Luiz Carlos de Oliveira Cecílio      
Aloisio Cuginotti 

05/08/09 

HE2 Diretor Administrativo do HE2 Luiz Carlos de Oliveira Cecílio  
Aloisio Cuginotti 

05/08/09 

HE2 Gerente de Enfermagem do HE2 Luiz Carlos de Oliveira Cecílio   
Aloisio Cuginotti 

05/08/09 

HE2 Coordenadora do Centro de Ensino e Pesquisa, 
do Núcleo de Saúde Pública e da Comissão de 
Qualidade do HE2 

Luiz Carlos de Oliveira Cecílio   
Aloisio Cuginotti 

05/08/09 

HE3 Diretor-Geral e Administrativo do HE3 Aloisio Cuginotti  
Eliane Araújo 

03/09/09 

HE3 Diretor Técnico e Clínico do HE3 Aloisio Cuginotti  
Eliane Araújo 

02/09/09 

HE3 Diretor Acadêmico do HE3 Aloisio Cuginotti  
Eliane Araújo 

02/09/09 

HE3 Supervisora de Enfermagem do HE3 Aloisio Cuginotti  
Eliane Araújo 

03/09/09 

HE3 Coordenador da Gerência de Regulação de 
Serviços de Saúde da SMS  

Aloisio Cuginotti  
Eliane Araújo 

03/09/09 

HE3 Médico responsável pelo Núcleo de 
Relacionamento com os Prestadores da SMS  

Aloisio Cuginotti  
Eliane Araújo 

03/09/09 

HE4 Diretor Geral do HE4 Consuelo Meneses  
Carolina Chaccour 

15/10/09 

HE4 Diretor Administrativo do HE4 Consuelo Meneses  
Carolina Chaccour 

15/10/09 

HE4 Diretor Técnico do HE4 Consuelo Meneses  
Carolina Chaccour 

14/10/09 
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HE4 Diretora de Enfermagem do HE4 Consuelo Meneses  
Carolina Chaccour 

14/10/09 

HE4 Diretor Clínico do HE4 Consuelo Meneses  
Carolina Chaccour 

14/10/09 

HE4 Gerente de Finanças do HE4 Consuelo Meneses  
Carolina Chaccour 

14/10/09 

HE4 Gerente do PS do HE4 Consuelo Meneses  
Carolina Chaccour 

15/10/09 

HE4 Assessor do Reitor Consuelo Meneses  
Carolina Chaccour 

14/10/09 

HE4 Secretário Municipal de Saúde  Consuelo Meneses  
Carolina Chaccour 

15/10/09 

HE4 Ex-Reitor da Universidade Consuelo Meneses  
Carolina Chaccour 

15/10/09 

MS/SAS Coord. Geral de Atenção Hospitalar do Dep. de 
Atenção Especializada  da SAS /MS 

Ademar Arthur Chioro dos Reis 13/11/09 

MS/SAS Consultor Técnico da CGHosp/DAE/SAS/MS 
 

Ademar Arthur Chioro dos Reis 15/10/09 

       MS/SGETS Coordenador de Ações Estratégicas do Dep. de 
Gestão do Ensino e do Trabalho da Secretaria 
de Gestão e Educação do Trabalho em Saúde 
do MS 

Ademar Arthur Chioro dos Reis 12/11/09 

MEC Coord. Geral de Residências em Saúde, da 
Diretoria de Hospitais Universitários e de 
Residências em Saúde do MEC 

Ademar Arthur Chioro dos Reis 15/10/09 

MPOG Gerente de Projeto da Secretaria de Gestão do 
MPOG 

Ademar Arthur Chioro dos Reis 12/11/09 

 

 

Aspectos éticos da pesquisa 

 

O projeto de pesquisa, sob número 1582/07, foi submetido e aprovado pela 

Comissão de Ética em Pesquisa da Unifesp/Hospital São Paulo e está em conformidade 

com a Resolução do CNS 196/96 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), 

diretamente ligada ao Conselho Nacional de Saúde.  

Os sujeitos entrevistados foram convidados a participar da pesquisa, de forma 

livre e consentida, fornecendo as informações necessárias. Para tanto, preencheram 

termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo II).  

O direito de confidencialidade foi preservado à medida que as informações 

obtidas foram analisadas em conjunto com outros entrevistados. Na divulgação dos 

resultados da pesquisa não há, sob hipótese alguma, individualização da análise e/ou 

identificação dos entrevistados, privilegiando-se a análise qualitativa, resguardando-se 

o sigilo e obedecendo-se a todos os princípios éticos, não interessando de maneira 

alguma qualquer informação de ordem pessoal.  
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Financiamento da pesquisa 

 

O estudo contou com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa de São 

Paulo (FAPESP), por meio do Termo de Outorga e Aceitação de Auxílio 2007/59539-5 – 

Linha de Fomento: Auxílio Pesquisa – Regular. 

 

A implicação do autor com o objeto em estudo  

 

Como comentado no momento da elaboração dos pressupostos, a razoável 

precisão com que foram formulados deve-se, em boa medida, à minha implicação com 

o objeto estudado5.   

Trata-se de uma implicação decorrente da minha trajetória profissional e, em 

particular, pela atuação que tive no processo de formulação e implementação desta 

política pública, na condição de ator em situação de governo, no período de janeiro de 

2003 a julho de 2005, período em que fui dirigente do Ministério da Saúde.  

Este estudo, portanto, não foi construído e analisado por um sujeito neutro, em 

busca de “legitimidade” científica, que separa o sujeito do conhecimento de seu objeto 

de estudo (MERHY, 2004).   

Como princípio metodológico, assumo a perspectiva de que não há neutralidade 

na participação do autor. Ao contrário, sou um sujeito implicado com o objeto que me 

propus a estudar, a partir do qual postulo a produção de saberes. Sou um sujeito que 

se perfila entre aqueles que reconhecem que o marcado caráter autoanalítico, próprio 

de pesquisas nas quais o pesquisador estuda uma experiência na qual foi protagonista, 

não deslegitima a produção de saberes no campo da Saúde Coletiva, pois, assim como 

Carvalho (2002), entendo a relação sujeito-objeto “como de reciprocidade, na medida 

em que o pesquisador construiu o seu objeto de estudo, que nada mais é do que sua 

prática social, com ela dialogando o tempo todo na produção do presente estudo” (p. 

50). 

Um sujeito, no sentido apontado por Testa (1997), profunda e amorosamente 

implicado com o SUS, já que minha trajetória profissional foi marcada por experiências 

                                            
5 

Neste tópico, ao falar de minha implicação, abandono intencional e provisoriamente o tempo verbal usado no 
estudo e assumo a primeira pessoa do singular na construção do texto. 
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de gestão em sistemas locais de saúde e, no período de janeiro de 2003 a julho de 

2005, pela tarefa de coordenar em âmbito federal a área responsável pela política de 

atenção especializada do Ministério da Saúde, quando fui protagonista, como gestor 

nacional do SUS, da implantação de políticas de saúde, sonhando contribuir de alguma 

forma para a concretização das desejadas transformações sociais e sanitárias que o 

País precisava. 

A experiência na direção do Departamento de Atenção Especializada, da 

Secretaria de Atenção à Saúde/MS, possibilitou minha participação na formulação e 

implementação de diversas políticas, entre as quais a Reforma do Sistema de Atenção 

Hospitalar e, nela, a política de reestruturação dos HEs.  

Parte das dificuldades enfrentadas no estudo, entretanto, não foram 

provenientes “da escolha equivocada do método e nem de erros no percurso 

metodológico adotado”, como alerta Merhy (2004, p. 21), mas objetivamente 

relacionadas com o processo de apropriação da práxis profissional na qual estive 

envolvido em minha militância sociopolítica, no sentido proposto por Testa (1992) e 

Cecílio (1994). 

É com tal grau de implicação com o processo de construção e consolidação do 

SUS que o presente estudo foi desenvolvido. Posiciono-me, portanto, na perspectiva 

de um sujeito social que, sendo implicado, almejo, ao final deste trabalho, constituir-

me como sujeito epistêmico, compondo a relação dinâmica e mutuamente alimentada 

de pesquisador-pesquisado, analisador-analisado, “um sujeito militante que pretende 

ser epistêmico” (p.23), nos dizeres de Merhy, um ator privilegiado tratando de forma 

objetiva essa “relação-contaminação”.  Um estudo em que busco caracterizar possíveis 

mudanças de direcionamento do sistema de atenção hospitalar, na expectativa de 

poder produzir um saber militante “novo e autoanalítico, individual e coletivo, 

particular e público” (MERHY, 2004, p.32), que permita nos acordar do “silêncio 

instituído, das zonas de cegueira”, dando-nos novos sentidos e significados à medida 

que analiso o “próprio protagonismo no interior da reforma em pauta” (MERHY, 2004, 

p. 38). 

Reconheço, portanto, que o SUS é território de intervenção e de produção de 

conhecimento (e de saberes militantes), cujos mecanismos de validação não se darão 

pelas modalidades tradicionais de produção científica (o princípio da falseabilidade 
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popperiana), mas que pode reconhecer alternativas de validação do conhecimento na 

perspectiva da razão comunicativa habermasiana, da produção do entendimento, da 

interação e do encontro com o outro, construída no processo histórico, como novas 

produções de razões.  

É a partir do lugar de quem reconhece que o gestor do SUS pode – e deve – 

produzir conhecimento, dialogando consigo mesmo, expondo sua implicação (o que 

amplia a potência de legitimidade do saber implicado produzido) que me propus a 

desenvolver o estudo. Observando erros e acertos, limites e avanços, em cada 

experiência, assumidamente influenciado por essas vivências e reconhecendo minha 

participação e influência sobre elas. 

Neste contexto, proponho-me a analisar uma política pública (o desejo de fazer a 

reforma dos HEs), que se realiza em territórios complexos e atravessados por 

instituições muito poderosas, como a Instituição Medicina, a Instituição Burocrática e a 

Instituição Universidade (BAREMBLITT, 1992; ALTOÉ e LOURAU, 2003), e que se 

constituem em arena de (e em) disputa. Mais do que isso, pretendo apreender – tendo 

como ponto de partida os sentidos e intencionalidades expressos pela política em sua 

formulação original – em que medida foi implementada uma política nas distintas 

arenas conformadas pelo cotidiano das organizações de saúde e suas relações com 

atores extraorganizacionais.  

Meu desafio metodológico central foi conseguir um deslocamento da posição de 

ator/autor do projeto de contratualização dos HEs, buscando estabelecer um diálogo 

com os sujeitos sociais responsáveis pela implementação da política de reforma dos 

HEs, tentando captar eventuais impactos na vida dos HEs na perspectiva de tais atores.   

Pretendo, assim, como pesquisador, produzir certo descentramento do papel de 

sujeito em situação de governo que ocupei no passado. Sem deixar de reconhecer que, 

no entanto, por meio da tese, procuro produzir uma análise de uma política pública, da 

qual fui autor e participei efetivamente de sua formulação e implementação (que 

posteriormente continuou sendo formulada, conduzida e disputada por outros atores).  

Dessa forma, pretendo alcançar certo “deslocamento epistemológico” em 

relação à minha posição de formulador da política, tentando compreendê-la sob novas 

perspectivas, em particular aquelas dos atores responsáveis por sua efetiva 

implementação. Em sentido figurado, o “microfone” pelo qual eu falava quando estava 
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em situação de governo foi agora colocado à disposição dos sujeitos implicados nas 

organizações de saúde denominadas hospitais de ensino para que falem e manifestem 

sua visão da política.  

Em consonância com autores como Minayo (2004), entendo que, do ponto de 

vista epistemológico, é possível tomar a política como objeto de produção de 

conhecimento. Para tanto, assumo como valor fundamental a alteridade, nos termos 

propostos por Habermas (VELHO, 1996; SIGNATES, 2001), que permite emergir a visão 

dos sujeitos sociais que efetivamente implementam a política de contratualização dos 

HEs6 no cotidiano. Procuro, dessa forma, olhar em outro momento, de outro lugar, os 

atores, as práticas, as restrições e os protagonismos no mundo das organizações, ali 

onde a “grande política” deve se realizar.  

O encontro da política formulada no espaço de governo, em suas “idealidades”, 

com os outros atores que a implantam, que, em suas “realidades” concretas, e a seu 

modo, a reinventam, a partir da capacidade de entendimento e operação que 

possuem, de suas vontades, possibilidades, limites, desejos, oportunidades... 

Busco, assim, na dinâmica concreta das organizações de saúde, nas pequenas 

catástrofes, nos ruídos, nos eventos, nos discursos enunciados pelos atores que fazem 

o cotidiano das instituições, compreender como, na prática, são implementadas as 

políticas imaginadas e produzidas em âmbito federal. 

Uma política definida em Brasília, mas que só pode se realizar no encontro com 

outros atores, em outros espaços institucionais, cuja complexidade nunca é 

perfeitamente considerada pelos formuladores, o que, aliás, seria impossível. Uma 

política que, definida em nível federal, inevitavelmente é escutada e reelaborada no 

nível local de uma maneira muito peculiar, implementada com distintos níveis de 

interlocução com o gestor municipal/estadual em cada realidade, e que, em processo, 

vai assumindo novas intencionalidades e conformações. 

Parti do pressuposto de que muitas políticas são formuladas com certa 

intencionalidade e desenho, mas que vão assumindo novos contornos no jogo das 

                                            

6
 Na alteridade, de acordo com Velho (1996, p.10), a “noção de outro ressalta que a diferença constitui a vida social, 

à medida que esta efetiva-se através das dinâmicas das relações sociais. Assim sendo, a diferença é, 
simultaneamente, a base da vida social e fonte permanente de tensão e conflito.” 
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relações – por vezes distintos do desenho inicial. A proposta original vai produzindo 

desdobramentos e novos sentidos, seja pela descontinuidade dos atores, seja pela 

reinvenção que acontece no campo da construção do SUS, à medida que os sujeitos 

têm que dar respostas concretas às situações que se impõem, que lidam com impasses 

a serem solucionados e que continuam tendo que enfrentar novos e antigos 

problemas.  

 

Análise dos dados 

Para proceder a análise do material empírico, trabalhamos7, inicialmente, com a 

ideia de construir um percurso por estações8, isto é, visitar e estudar sequencialmente 

os hospitais de ensino selecionados, com dois objetivos principais:  

a) Construir categorizações no próprio percurso pelas estações, para produzir 

uma sistematização do extenso material empírico coletado;  

b) Analisar, em cada hospital visitado, as eventuais mudanças decorrentes da 

contratualização.  

A primeira estação visitada, o HE1, pertencente à instituição onde foi realizado o 

doutorado, funcionou como “piloto” do trabalho de campo. Ali foi possível testar o 

roteiro de entrevista semiestruturada, depois mantido nos demais HEs, e produzir um 

primeiro conjunto de categorias empíricas9, nos termos propostos por Testa (1997) e 

Minayo (2004), que serviram como uma espécie de guia de leitura do material 

empírico coletado nos hospitais seguintes.  

As categorias empíricas produzidas a partir do material coletado no HE1 foram: 

                                            
7
 Iniciei o texto utilizando a terceira pessoa do singular, assumindo um certo distanciamento inicial próprio dos 

trabalhos científicos. Depois, ao fazer a minha análise de implicação, assumi explicitamente a primeira pessoa do 
singular. Porém, à medida que o trabalho de campo avançava e seu rico material empírico ia emergindo, minha 
relação com o orientador foi se tornando tão estreita e solidária, configurando um verdadeiro espaço intercessor 
(no sentido que tem sido utilizado por Emerson Elias Merhy a partir da produção de Guatarri e Deleuze), que foi 
inevitável a utilização da primeira pessoa do plural. Não fazia mais sentido utilizar o “eu”, que significaria uma 
“autoria” irreal, não condizente com a própria produção da tese. Assim, optamos (agora já usando a primeira 
pessoa do plural), meu orientador e eu, por fazer do próprio matizamento das “pessoas” utilizadas no texto um 
elemento analítico.  
8
 Estação ou estação de observação será usado no texto para designar os quatro hospitais de ensino visitados, 

buscando dar um sentido de percurso ou de caminho de observação do pesquisador.      
9
 Para Minayo (2004, p.93-94), os conceitos mais importantes dentro de uma teoria são as categorias. A autora 

distingue categorias analíticas e categorias empíricas. As categorias analíticas são aquelas que retêm as relações 
sociais fundamentais e podem ser consideradas balizas para o conhecimento do objeto nos seus aspectos gerais. As 
categorias empíricas são aquelas construídas com finalidade operacional, visando ao trabalho de campo (a fase 
empírica) ou a partir do trabalho de campo. Elas têm a propriedade de conseguir apreender as determinações e as 
especificidades que se expressam na realidade empírica.  
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a) O impacto do financiamento;  

b) A contratualização: um jogo de atores ausentes;  

c) A integração do hospital ao sistema de saúde: um jogo difícil;  

d) o fetiche da informação: A “irracionalidade da racionalização”;  

e) A contratualização na esteira da racionalização da vida hospitalar;  

f) Contratualização e micropolítica do hospital.  

Inicialmente, chamou a atenção o fato de que as categorias “a” e “c” são 

praticamente “categorias-espelho” do roteiro de entrevistas, isto é, elas como que 

apenas “refletem” questões postas pelo roteiro de entrevista montado a partir de 

temas postos pelos próprios eixos da política de contratualização. Por outro lado, as 

categorias empíricas “b”, “d”, “e” e “f” não são meros “espelhos” das perguntas, mas 

já apontam para algo de novo, deslizamentos em relação às diretrizes da política, 

pequenas “surpresas” ou “novidades” em relação à formulação da política oficial. 

Percebe-se que tais “categorias-novidade” – assim designadas livremente e por falta 

de nome melhor –, poderiam contribuir para um primeiro deslocamento do 

pesquisador, ao permitir afastar da tentação de apenas realizar uma “avaliação” da 

política, a partir de uma grade avaliativa montada com critérios da política! Se o 

procedimento tivesse sido esse, seria mais difícil produzir um distanciamento de uma 

posição de governo (de formulador da política), na medida em que seria quase 

inevitável que as falas fossem organizadas a partir dos interesses originais da 

“política”. O risco de cair numa posição tautológica, digamos assim... 

Ao seguir para a estação seguinte, o HE2, foi possível observar dois fatos. O 

primeiro, e surpreendentemente positivo, foi que a categorização feita no HE1 

apresentava bastante capacidade para organizar as falas dos dirigentes desse segundo 

hospital, funcionando como uma “grade de leitura” do material empírico. Algo que 

falava a favor de semelhanças entre eles. Por outro lado, e isso foi o mais instigante, 

percebemos que, a despeito de ter sido possível organizar o material empírico 

coletado no HE2 pela aplicação das mesmas categorias criadas no HE1, elas 

apresentavam composições e movimentações internas que apontavam para 

diferenças entre os dois hospitais. Algo como se as categorias assumissem 
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intensidades10 e cintilações singulares, quando empregadas em diferentes 

organizações hospitalares. Percebeu-se, então, como este jogo de semelhanças e 

diferenças poderia indicar um caminho analítico a ser explorado.  

   Ocorreu-nos, então, a ideia de construir equações diferentes em cada estação 

que, montadas a partir das mesmas categorias empíricas, permitissem reconhecer um 

jogo de semelhanças-diferenças. Utilizou-se o conceito de equações para designar as 

diferentes intensidades que as mesmas categorias empíricas, com o mesmo 

enunciado, assumiam em cada hospital, permitindo caracterizar a singularidade de 

cada um deles. Assim, as equações apresentavam modulações distintas, frutos das 

diferentes intensidades das categorias que as compunham. As modulações das 

equações ajudavam a perceber, tanto os elementos de repetição, como os de 

diferença entre os vários hospitais, indicando que este poderia ser um procedimento 

metodológico-analítico a ser explorado nas próximas estações.  

 Na terceira estação, apesar de ter sido possível aplicar as mesmas categorias 

empíricas construídas no HE1 e utilizadas no HE2, elas pareciam estar mais 

“agregadas”, mais “complexas”, como só fizessem sentido se apresentadas juntas. Foi 

tal fato que indicou que as várias categorias empíricas faziam conexões entre si de 

modo diferente nos vários hospitais, algo como se possuíssem forças de atração ou 

afinidades mais ou menos fortes a depender do hospital estudado. Foi tal observação 

que deu mais clareza de que as equações de cada hospital deveriam ser montadas 

levando-se em conta tanto a intensidade com que se apresentavam suas categorias 

como as força de atração que as aproximava! A metodologia para análise dos dados 

foi sendo produzida em processo, ao se fazer o caminho das estações.  

Finalmente, e já na quarta e última estação, o HE4, percebeu-se, pela primeira 

vez, que as seis categorias empíricas que vinham sendo usadas até então não 

conseguiam sistematizar o material empírico coletado. Algo da realidade local, no caso 

o complicado contexto político local, se “recusava” a ser enquadrado nas categorias 

                                            
10

 O conceito de intensidade será utilizado na análise dos dados com o mesmo sentido de visibilidade, valorização 
pelos dirigentes da importância ou peso na vida institucional de determinados elementos da política de 
contratualização. Claro está que a “intensidade” é “situacional”, isto é, reflete o lugar de quem a enuncia: no caso, 
os dirigentes hospitalares entrevistados. Por isso, é necessário lembrar que certas intensidades percebidas em um 
hospital poderiam não o ser se os entrevistados fossem, por exemplo, os médicos ou qualquer outro trabalhador 
daquele estabelecimento. De qualquer modo, como em todos os HEs, é possível supor uma “comparabilidade” 
entre as várias equações construídas, uma vez que os sujeitos entrevistados foram sempre os dirigentes – pessoas 
em função de direção nos HEs. 
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que vinham sendo utilizadas com sucesso nos outros HEs. Foi necessário, então, 

construir uma sétima categoria empírica, nomeada de “a contratualização e a 

dinâmica política local”. De fato, em nenhum dos hospitais anteriores, o contexto 

político local havia se apresentado de forma tão evidente, com tão forte influência na 

própria política.  

Ao final desta primeira sistematização dos dados, era possível perceber que havia 

elementos das falas dos dirigentes que, mesmo tendo sido provocadas explicitamente 

por perguntas pautadas nos eixos da política, não tinham expressão suficiente para 

comporem categorias empíricas com a força das demais. Exemplos disso são as 

reflexões dos dirigentes sobre produção de pesquisas e incorporação tecnológica, os 

processos de educação permanente e as estratégias de humanização, que foram 

consideradas como categorias residuais, ou, ousando um pouco, não-categorias e, por 

isso, foram subsumidas às categorias empíricas principais. A pouca expressão desses 

temas pode ser considerada como um indicador do pequeno impacto de algumas 

estratégias da política de contratualização.   

Como veremos, o material empírico obtido nas entrevistas com os gestores 

federais pode, em parte, ser organizado a partir dessas categorias empíricas originais, 

em parte porque, naquele espaço de governo, há novos enunciados, novas questões 

que não foram postas nas entrevistas com os dirigentes hospitalares e gestores locais 

do SUS. 

 

Estrutura da tese  

 

A tese foi estruturada em quatro partes. Na primeira, o leitor encontrará a 

introdução e os desafios metodológicos do estudo.  

Na introdução deste estudo, procuramos delimitar o objeto em estudo: a crise 

dos Hospitais de Ensino e a política de contratualização do Ministério da Saúde. Para 

tanto, reproduzimos, praticamente na íntegra, o artigo publicado na edição especial 

dos 20 anos do SUS da Revista do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (Cebes): 

Saúde em Debate. Rio de Janeiro: v.33, n.81. p. 88-97. jan./abr.2009, que traça um 

panorama da crise dos Hospitais de Ensino e a conformação da política de 

reestruturação dos Hospitais de Ensino (CHIORO DOS REIS e CECÍLIO, 2009).  
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Neste segundo capítulo, são encarados os desafios metodológicos.  

Os capítulos segundo, terceiro, quarto e quinto, que constituem a segunda parte 

da tese, tratam, respectivamente, dos casos estudados (HE1, HE2, HE3 e HE4). No início 

de cada um desses capítulos procuramos apresentar informações gerais sobre cada 

estação visitada, características históricas e do perfil do estabelecimento hospitalar de 

ensino estudado, bem como breves comentários sobre o perfil dos entrevistados e de 

sua vinculação com a política de contratualização do HE.  

Em função do extenso material coletado e analisado em cada um desses 

capítulos, procuramos, ao final de cada estação visitada, apresentar uma síntese com 

os principais achados e, em particular, destacar as similitudes e singularidades entre 

cada caso estudado, dando ênfase às equações encontradas em cada estação.  

A terceira parte, com apenas um capítulo, o sexto do estudo, destina-se à análise 

dos discursos dos gestores federais que dirigem a política de contratualização. Foram 

entrevistados dirigentes da Secretaria de Atenção à Saúde e da Secretaria de Gestão 

do Trabalho e da Educação em Saúde, ambas do Ministério da Saúde, bem como as 

responsáveis pela política de contratualização no âmbito do Ministério da Educação e 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.  

Os três últimos capítulos conformam a quarta parte da tese e destinam-se à 

problematização e análise mais sistematizada do material empírico, compondo três 

planos analíticos distintos, precedidos de um breve preâmbulo, no qual são tecidas 

considerações sobre a estruturação desses planos analíticos. 

No sétimo capítulo, apresentamos o primeiro plano analítico, qual seja, uma 

caracterização de mudanças ocorridas a partir da contratualização. Transcrevemos, 

praticamente na íntegra, artigo submetido em 9 de abril de 2010 à Revista de 

Administração Pública (RAP), da Fundação Getúlio Vargas, intitulado“A política de 

contratualização do Ministério da Saúde para os hospitais de ensino: o que muda na 

prática?”. 

O segundo plano analítico, analisando as apostas que estiveram implícitas na 

formulação da contratualização, é discutido no oitavo capítulo. O conceito de aposta 

foi utilizado no sentido dado para o termo por Matus (1991), quando afirma que  

“o governante pode decidir sobre as variáveis que controla, mas muitas vezes não 
pode assegurar resultados porque eles dependem de uma parte do mundo que 
ele não controla (...) Esta dificuldade não desanima o homem  em seu intento de 
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governar a realidade mediante apostas que, tendo algum fundamento de cálculo, 
levam-no a anunciar os resultados de sua ação. A política exige compromissos que 
se expressam como anúncio de resultados. Um plano é um compromisso que 
anuncia resultados, ainda que tais resultados não dependam inteira ou 
principalmente do cumprimento desses compromissos”

11
. 

  No nono capítulo, apresentamos o terceiro plano analítico no qual, já em nível 

maior de abstração, desenvolvemos uma reflexão teórica sobre o tema da razão e 

racionalidade na modernidade, buscando conexões com a racionalidade instrumental 

presente no paradigma estrutural-funcionalista hegemônico nos estudos 

organizacionais e, de alguma forma, presentes na própria formulação da política de 

contratualização dos hospitais de ensino.      

O estudo é concluído com reflexões do autor que, já no final do estudo, e por 

circunstâncias políticas e profissionais, deparou-se com novo deslocamento, desta vez 

para a posição de gestor local do SUS, ao ser o responsável por implementar em ato a 

política de contratualização em hospitais de ensino do município de São Bernardo do 

Campo, momento em que uma tríplice intercessão entre sujeitos se apresenta: o 

sujeito formulador da política de contratualização, o sujeito epistêmico que procura 

analisá-la e o sujeito gestor, responsável por sua implementação.  

 

  

                                            
11

 Os grifos em todas as citações são meus. 
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CAPÍTULO 2  

PRIMEIRA ESTAÇÃO  
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O Hospital de Ensino 1 (HE1)  

 

Como vimos na metodologia, o estudo, de caráter qualitativo, construiu um 

percurso de estações, isto é, um conjunto de hospitais de ensino que foram visitados 

sequencialmente, com dois objetivos principais: a) construir categorizações no próprio 

percurso pelas estações, para produzir uma sistematização do extenso material 

empírico coletado, com vistas à sua análise; b) caracterizar, em cada hospital visitado, 

as eventuais mudanças decorrentes da contratualização.  

A primeira estação visitada para o desenvolvimento da pesquisa está localizada 

no município de São Paulo e será aqui identificada como HE1. O critério da escolha 

desse hospital foi o fato de ele ser o HE da instituição onde foi realizada a pesquisa. Ele 

deveria funcionar como “piloto” do trabalho de campo, tanto testando o roteiro de 

entrevistas semiestruturadas que foram mantidas para os demais HEs como indicando 

questões que precisariam ser mais bem compreendidas nas futuras estações a serem 

visitadas.  

De acordo com as informações disponíveis em material institucional e no site do 

próprio HE1, em 1936, a então Faculdade de Medicina já existia e seus alunos 

precisavam de ensino prático, mas não havia recurso para construir um hospital do 

porte almejado. A construção do HE1 foi possível através de empréstimo conseguido 

graças ao apoio do então presidente da Caixa Econômica Federal e teve sua pedra 

fundamental lançada em 30 de setembro de 1936. Em 1938, desenvolveu-se uma 

campanha pró-hospital, com a obtenção de recursos oriundos da doação de açúcar e 

café. Em 1940, foram inaugurados os quatro primeiros andares do HE1 com 120 leitos 

e equipamento ímpar para a época, como o raio-X importado.  

O HE1 foi sendo planejado para situar as especialidades médicas – clínica médica, 

clínica cirúrgica, obstetrícia e pediatria – andar por andar. De 1940 a 1956, período em 

que a Faculdade de Medicina era uma instituição particular, o HE1 pertencia à 

Faculdade. Assim, essa faculdade foi a primeira escola médica que teve seu hospital 

próprio, devido ao trabalho, esforço e dedicação de seus professores, sem subsídio do 

governo. Para manter uma parte do custeio do Hospital, foram dispostos 60 leitos 
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particulares, cuja receita cobria quase a metade de seu custeio. Progressivamente, o 

número de leitos foi aumentando para 100, 200 e 300, oferecendo um bom padrão de 

ensino médico para a época. 

No começo da década de 60, o HE1 precisou de receita e a escola oferecia uma 

verba para ajudar. Além disso, o governo do Estado pagava uma cota por “indigente”. 

Essas duas verbas eram insuficientes. A Faculdade de Medicina conseguiu firmar um 

convênio com uma Sociedade Civil e entrou no orçamento uma verba própria para o 

Hospital. Por questões jurídicas, essa Sociedade Civil adotou novo nome e assim se 

mantém até os dias atuais.  

Com 74 anos de atividades, o HE1 contribui de forma importante para a 

formação e capacitação de profissionais de saúde, constituindo um campo de ensino e 

treinamento de uma universidade federal. 

O HE1 tem por missão: "Prestar assistência à saúde da população, com 

qualidade, visando seu bem-estar, oferecendo condições ideais para ensino e 

pesquisa", e adota os seguintes valores: "Equidade, respeito, ética, qualidade". 

No processo de regionalização definido para o SUS em São Paulo, atende mais de 

5 milhões de usuários na Grande São Paulo, pertencentes a distritos paulistanos 

(Sapopemba, Aricanduva, Sacomã, Jabaquara, São Lucas, Penha, Cangaíba, Vila 

Mariana, Saúde, Vila Prudente, Artur Alvim, Ermelino Matarazzo, Cursino, Vila Matilde, 

Ponte Rasa, Ipiranga, Água Rasa, Tatuapé, Moema, Campo Belo, Mooca e Belém) e, de 

acordo com a Programação Pactuada Integrada (PPI), e aos sete municípios da região 

do ABC paulista. 

Em virtude do papel que desempenha nas redes de alta complexidade, o HE1 

também atende todo o Estado de São Paulo, com mais de 4.500 paciente-

ambulatoriais e 1.200 no Pronto-Socorro/Pronto-Atendimento, sendo responsável por 

atender também pacientes oriundos de outros estados da federação. Ao lado dessa 

intensa atividade assistencial, destaca-se pela vasta produção científica, que o 

qualifica, no cenário nacional e internacional, como uma instituição séria e de 

excelência. 

O HE1 também se destaca pelo desenvolvimento de pesquisas clínicas e a 

formação de recursos humanos imprescindíveis para a qualidade do próprio SUS. É 

campo de ensino e treinamento da universidade federal, colaborando para a formação 
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e capacitação de profissionais de saúde. Cerca de 75% dos docentes da universidade 

estão lotados em áreas clínicas e exercem atividades nas unidades assistenciais do HE1.  

Contando com 743 leitos, o HE1 destina 651 leitos para adultos e 92 para a 

Pediatria, os quais estão subdivididos da seguinte forma: 121 leitos de UTI e semi-

intensiva e 51 leitos de emergência, 510 leitos de unidades de internação, 35 leitos de 

hospital-dia e 26 leitos externos, destinados a convênios e particulares.  

 O HE1 oferece serviços especializados nas áreas de:  

- Transplantes: rim, medula óssea, coração, osso, pulmão, córnea, pâncreas e 

fígado.  

- Especialidades: cardiologia, ortopedia, oftalmologia, cardiovascular, vascular, 

plástica, torácica, gastrocirurgia, gastroclínica, pneumologia, dermatologia, 

endocrinologia, psiquiatria, pediatria, quimioterapia (adulto/infantil), ginecologia, 

obstetrícia, nefrologia, otorrinolaringologia, urologia, clínica médica, hemoterapia, 

medicina de urgência, neurocirurgia, neurologia, moléstias infecciosas, anatomia 

patológica, medicina legal.  

- Serviços: pronto-socorro adulto/pediátrico, recepção médica, ambulatórios, 

raios-X, Radioterapia, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, medicina 

nuclear, cineangiocoronariografia, densitometria, laboratório de análises clínicas, 

laboratório de líquor, endoscopia, hemocentro, eletrocardiograma, gama-câmara, 

eletroencefalograma, etc.  

- UTIs: unidades de transplantes, geral, pneumologia, pediatria, gastroclínica, 

cardiovascular, neurocirurgia, diálise, cardiologia, anestesiologia, DIPA.  

A estrutura de direção é composta por um diretor-superintendente, um diretor 

clínico, a diretora de enfermagem e o diretor administrativo.  A direção conta ainda 

com uma assessoria da superintendência, o Escritório da Qualidade e o Núcleo de 

Inteligência e Projetos. Por decisão e escolha do reitor, foi instituído um conselho 

gestor composto por seis professores titulares.  

O HE1 conta com os seguintes órgãos institucionais: 

a) Comissões: Comissão de Área, Comissão de Epidemiologia Hospitalar, 

Comissão de Formulário Terapêutico, Comissão de Prontuários e Óbitos, 

Comissão de Resíduos, Comissão Técnica de Padronização e Avaliação de 

Qualidade de Produtos Hospitalares; 
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b) Comitês: Comitê de Ética de Enfermagem, Comitê Normatizador e Comitê de 

Ética em Pesquisa; 

c) Conselhos: Conselho Estratégico; 

d) Colegiados: Centro Cirúrgico e do Pronto-Socorro; 

O HE1 mantém manuais de procedimentos médicos e de enfermagem, normas e 

rotinas administrativas para farmácia, hospitalidade, contínuo, CPR, gerência, serviços, 

transporte e pronto-socorro. Possui regimento interno do corpo clínico e regimento 

interno de enfermagem. 

Ao Escritório de Qualidade compete apoiar o desenvolvimento e implantação de 

requisitos da Acreditação Hospitalar, de acordo com o modelo da Organização 

Nacional de Acreditação (ONA). O material institucional disponível ressalta, ainda, o 

fato de o hospital ter se “destacado como referência nacional e campo de excelência 

em assistência, ensino e pesquisa, servindo inclusive de benchmarking para outros 

hospitais do País. Importante evidência é o recebimento do Certificado de Participação 

no Programa de Centros Colaboradores do Ministério da Saúde, no qual o HE1 

destacou-se pela sua liderança e atuação junto aos demais hospitais”. 

Não há nenhuma referência, entretanto, ao fato do HE1 ser certificado e 

contratualizado como Hospital de Ensino pelos ministérios da Saúde e da Educação, o 

que poderia ser uma primeira indicação da relevância efetiva da política de 

contratualização na vida do hospital. Todavia, isso, será mais bem visto na sequência.   

Até 2004, o HE1 estava mergulhado em grave crise financeira. Era custeado de 

forma compartilhada pelo Ministério da Educação, responsável pelo pagamento do 

pessoal, e pelo SUS, cujos recursos, repassados contra a prestação de serviços, 

acrescidos do FIDEPS, deveriam ser utilizados para as outras despesas de custeio e 

investimento, mas acabavam comprometidos em gastos com pessoal.  

Em novembro de 2004, foi publicada a portaria interministerial do MS e o MEC 

certificando e contratualizando o HE1 como hospital de ensino, ficando o 

estabelecimento sob gestão da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP). 

Para o reconhecimento desta primeira estação, foram realizadas, em 2008, 

entrevistas com cinco membros da alta direção do hospital, bem como com o gestor 

responsável pelos HEs no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo:  

1) Gestor responsável pela política de contratualização dos HEs no âmbito da 
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SES/SP, denominado doravante gestor. Como coordenador da área de 

Planejamento da SES/SP foi responsável pela implantação da política de 

contratualização dos HEs em 2004. Atualmente ocupa o cargo de assessor da 

SES/SP para hospitais de ensino, estando diretamente vinculado ao Gabinete do 

Secretário de Estado. Trata-se de um profissional com trajetória vinculada à 

gerência de HE, tendo exercido cargo de vice-presidente da entidade que 

representa os hospitais de ensino, a Associação Brasileira de Hospitais 

Universitários e de Ensino (ABRAHUE). Atualmente é representante do Conselho 

Nacional de Secretários de Estado da Saúde (CONASS) na Comissão 

Interinstitucional para Reestruturação dos HEs; 

2) Superintendente do HE1, médico formado na própria universidade e que 

ocupa o cargo há 12 anos. Foi presidente da ABRAHUE, membro da Comissão 

Interinstitucional para Reestruturação dos HEs, tendo participado ativamente da 

formulação da política de contratualização em 2004;  

3) Diretor administrativo do HE1 (e filho do então reitor); 

4) Gerente de desenvolvimento e informação do HE1; 

5) Coordenador Médico dos Ambulatórios do HE1, identificado como 

coordenador dos ambulatórios. Médico formado pela escola, professor de 

gastrocirurgia e conselheiro do CRM-SP; 

6) Diretora de Enfermagem do HE1, docente do Curso de Enfermagem e que, 

eleita pelos docentes da enfermagem, exerce mandato de três anos em suas 

funções, participando da diretoria técnica do HE1. 

As entrevistas no primeiro estudo de caso (HE1) foram conduzidas diretamente 

pelo autor e realizadas no próprio hospital, pré-agendadas e gravadas mediante 

autorização dos entrevistados. Para sua consecução, foi utilizado um questionário 

aberto. Procuramos compreender a importância do processo de contratualização para 

o HE1 e as possíveis mudanças, adesões, resistências e/ou dificuldades que poderiam 

ter ocorrido a partir da política de reforma do sistema hospitalar de ensino. Como foi 

visto anteriormente, a política de contratualização pressupunha mudanças a partir de 

quatro grandes linhas: assistência, gestão, a formação e educação permanente e 

avaliação tecnológica e realização de pesquisas de acordo com as necessidades do SUS.  
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A categorização dos conteúdos das entrevistas, seguindo as indicações de Bardin 

(2009), resultou em seis grandes categorias empíricas, a saber: 

a) O impacto do financiamento; 

b) A contratualização: um jogo de atores ausentes;  

c) A integração do hospital ao sistema de saúde: um jogo difícil;  

d) O fetiche da informação: A “irracionalidade da racionalização”;  

e) A contratualização na esteira da racionalização da vida hospitalar;  

f) Contratualização e micropolítica do hospital. 

 

O impacto do financiamento   

 

Os impactos mais importantes e visíveis da política de reestruturação dos 

hospitais de ensino no caso do HE1 foram a ampliação do aporte de recursos e as 

mudanças implementadas no modelo de financiamento, particularmente em uma 

instituição acostumada com a crise, em déficit permanente, que concentrava o maior 

endividamento entre os HEs federais. O saneamento da grave crise econômica e a 

estabilidade decorrente do cenário de maior equilíbrio econômico-financeiro 

permitiram que a organização viabilizasse a implementação de antigos projetos, sendo 

a principal mudança apontada por todos os dirigentes entrevistados: 

“O novo método de financiamento melhorou muito a situação do hospital. Com 
esse incremento financeiro, invertemos todas as curvas. 100% dos indicadores 
financeiros se inverteram. O crescimento do passivo passou a ter uma curva 
descendente. De 2004 para cá, a dívida do hospital foi negociada. Claro que vai 
levar até 2020, mas isso não interessa. Interessa a capacidade que eu tenho de 
pagar mês a mês o custeio do hospital e um pouquinho da dívida. É isso que 
interessa. Com o novo método de financiamento melhorou muito. A resposta 
objetiva e clara, sem nenhuma dúvida, é que melhorou muito” (Superintendente). 

  
A eficácia de contratualização é percebida em função da sistemática 

transferência de recursos, situação que permite maior estabilidade e melhor 

capacidade de planejamento e gestão. Dessa forma, por exemplo, deixaram de ocorrer 

atrasos no pagamento de funcionários, e a correção dessa disfunção passou a ser 

atribuída à contratualização.  

“Se compararmos o que o HE1 tinha de resultado negativo no início da 
contratualização até hoje, foi a melhor performance (...) o fornecedor hoje quer 
entregar para nós. Eles passaram a ter a certeza de que o Hospital não dá mais 
calote, paga suas dívidas...” (Superintendente). 
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É destacada positivamente, ainda, a superação da lógica de organizar o hospital a 

partir da oferta de procedimentos mais bem-remunerados na tabela do SUS, 

independentemente das necessidades concretas da população. Assim, a redução 

assumida de leitos operacionais está atrelada à sua melhor ocupação, de tal forma que 

não houve diminuição no número de pacientes atendidos, pois se obteve aumento da 

taxa de ocupação. 

A ampliação dos recursos não pode ser compreendida como a única medida 

adotada para a perceptível melhoria da situação financeira do HE1. Houve, 

concomitantemente, a ampliação de recursos de custeio destinados pelo Ministério da 

Educação para as universidades (nesse caso, da ordem de R$ 18 milhões) e a 

diminuição do número de funcionários, considerado excessivo, em particular aqueles 

contratados pelo HE1 para a estrutura acadêmica, prática comum nas IES federais. 

O HE1 cortou gastos com pessoal, mas também colheu os frutos da melhor 

organização administrativa, operando com orçamento e autonomia para cada 

gerência. A contratualização não se traduz, entretanto, apenas como uma questão de 

equação financeira. É uma ferramenta a serviço das mudanças desejadas e da 

ampliação do controle gerencial.  

A despeito dos avanços claramente identificados, há pontos que colocam 

potencialmente em risco as conquistas da política em tela. Um dos problemas diz 

respeito à inexistência de uma metodologia de revisão periódica dos valores 

financeiros do contrato de gestão, que coloca em risco a recuperação econômica 

observada a partir da contratualização. No período estudado, apesar da renegociação 

de metas e das mudanças no Plano Operativo, houve apenas uma correção de valores 

devido à revisão geral da Tabela SUS. Dessa forma, a situação melhorou até 2007 e, a 

partir daí, o HE1 começou a sentir o impacto do não-realinhamento dos valores dos 

contratos. Para o seu superintendente, os governos federal e estadual não 

conseguiram priorizar a política de contratualização: 

“O contrato deveria ser reajustado anualmente. Isso não aconteceu. A perda de 
funcionários públicos continuou, a inflação também. Aí começaram as críticas. 
Fiquei muito preocupado disso se transformar num descrédito (...) a 
contratualização não pode virar um FIDEPS modificado” (Superintendente).  
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As alterações em metas contidas nos Planos Operativos, efetuadas a partir das 

avaliações trimestrais12, não interferiram nos valores recebidos pelo HE1. Do 

pagamento por produção, passou-se à remuneração por contrato global fixo, sem a 

preocupação com o cumprimento de metas, fazendo com que a lógica de 

financiamento perdesse o seu componente variável (global misto). Houve, portanto, 

desvirtuamento da lógica proposta. 

Destaque-se, ainda, que a política de contratualização não desencadeou, 

conforme esperado, mudança na postura do gestor no tocante à lógica de 

financiamento. Os dirigentes do HE1 entrevistados alertam para o que chamam de 

“risco da tabelização da contratualização”, ou seja, retomar a lógica de pagamento por 

procedimentos a partir dos valores estabelecidos nas tabelas do SUS.   

Há, ainda, o temor entre os dirigentes do HE1, em relação ao futuro da política de 

contratualização: 

“Antes, o Ministério da Saúde impulsionava a contratualização, agora não. Se não 
impulsionar isso não vai. O gestor não vai, ou ficará só na palavra. De novo, terei de 
arrumar dinheiro com outros projetos” (Superintendente). 
 

 

A contratualização: um jogo de atores ausentes  

 

O esforço interinstitucional para conceber e implementar a política de 

contratualização dos HEs em âmbito federal não teve correspondência no Estado de 

São Paulo. Em 2004, a partir da implantação pelo governo federal da política de 

reforma do sistema hospitalar de ensino, um pequeno grupo foi montado com 

profissionais oriundos de distintas áreas da SES-SP. 

A despeito da quantidade de hospitais que se candidataram à certificação ser 

bastante significativa no estado (35 estabelecimentos foram certificados até o início de 

2008 e 33 contratualizados), o gestor estadual assumiu uma postura de explícita 

passividade no tocante aos contratos de gestão, limitando sua atuação ao 

monitoramento do Sistema de Avaliação dos Hospitais de Ensino (SAHE) e às reuniões 

trimestrais da comissão de acompanhamento dos contratos. Em questões 

substantivas, como renegociação de novas pactuações que envolvam recursos 
                                            
12

 Do grupo de 20 metas estabelecidas em 2004, apenas 6 foram mantidas desde a primeira contratualização. As 
demais foram sendo alteradas por iniciativa dos dois lados, com a incorporação progressiva de mais metas 
qualitativas. 
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financeiros, o gestor estadual, na visão dos dirigentes do HE1, adota a mesma postura: 

‘Eles me dizem para ir lá e falar no Ministério. Se o governo federal mandar mais 

dinheiro, eles me dão’. É a partir dessa lógica que a SES/SP efetua o processo de 

acompanhamento dos hospitais contratualizados como HEs.  

Os dirigentes do HE1 constatam que ainda prevalece uma ênfase excessiva dos 

gestores do SUS na lógica da produção e do faturamento, embora isso não transpareça 

na entrevista com o gestor, preocupado fundamentalmente com o seu sistema de 

avaliação: 

“(...) a contratualização trouxe uma interação melhor entre o gestor e o hospital. A 
SES/SP tem demonstrando que a sua preocupação não é punir. A nossa intenção é 
que os HE aprendam e que nós possamos aprimorar o nosso processo e ter 
informações”. (Gestor). 

 

A visão que os dirigentes do HE1 têm do processo de contratualização é mais 

elaborada e crítica. Para o superintendente do HE1, a participação dos atores externos 

na implantação da contratualização ficou restrita, fundamentalmente, ao MS. O gestor 

estadual não participou inicialmente, segundo os dirigentes do HE1, porque a 

Universidade é uma instituição ligada ao governo federal. A ativa participação do 

superintendente do HE1 na formulação da política, na condição de presidente da 

Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino (ABRAHUE), é também 

apontada como motivo para explicar a postura do gestor estadual. 

O protagonismo dos diretores dos HEs na defesa da política de contratualização 

merece destaque, em contraposição à postura marcada pelo desinteresse dos 

gestores. Há uma percepção de que o governo estadual e o federal não priorizaram a 

política de contratualização.  

“Não sei se isso aconteceu só aqui em São Paulo, mas quem se apropriou mais da 
metodologia da contratualização foram os diretores dos hospitais, mais do que os 
gestores. Tirando aquele grupo inicial do Ministério da Saúde, quem conhece o 
método realmente são os diretores dos hospitais. A metodologia no CONASS e no 
CONASEMS não foi desenvolvida. Houve ranço entre as partes, e teve de ser 
resolvida unilateralmente pelos diretores dos hospitais. Por isso ainda há 
problemas” (Superintendente). 

 
Para os dirigentes do HE1, entre os atores centrais da contratualização, quem 

menos conhece esse processo é o gestor.  Segundo o superintendente do HE1, o 

entendimento é que a atual gestão do MS “não incentiva nada”, que o CONASS e o 
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CONASEMS não assumiram a política de contratualização e que “quem ficou com o 

conhecimento da contratualização, com a memória, com a vontade, é o diretor do HE”.  

O descompromisso com a política é de tal monta que nem setores do próprio MS 

a reconhecem. É comum o estabelecimento de parcerias para estudos e pesquisas 

encomendadas à universidade e realizadas no HE1 fora do contrato. 

A limitação do gestor se expressa também na formulação do contrato. A 

iniciativa para introduzir metas qualitativas, por exemplo, teria partido do HE1 (de tal 

forma que estavam ao alcance e poderiam facilmente ser cumpridas pelo hospital). É 

possível acreditar que isso se dá por propiciar aos dirigentes do HE mais potência no 

processo de internalização das metas e por fortalecer o dirigente na disputa que se 

estabelece no campo da micropolítica. Os dirigentes do HE1 notam, entretanto, 

progressiva ampliação da capacidade do gestor em exigir maior controle no processo 

de contratualização.  

Observa-se, portanto, que um dos pressupostos centrais da política de 

contratualização e que se constituía em hipótese preliminar deste estudo não se 

cumpriu. A contratualização é um jogo de atores ausentes, à medida que o gestor 

pouco se compromete. O MS progressivamente foi se retirando de cena, seja pelo 

congelamento do financiamento, conforme discutido anteriormente, seja pela não-

implementação dos mecanismos de monitoramento e avaliação do processo, 

concebido como tarefa fundamental para o sucesso da política. Por fim, nem o 

CONASS e nem CONASEMS, entidades representativas, respectivamente, dos 

secretários estaduais e municipais de saúde, assumiram o relevante papel de priorizar 

essa agenda estratégica para a reforma do sistema de atenção hospitalar brasileiro, 

embora tenham participado de sua formulação. Paira, portanto, entre os dirigentes do 

HE1, certo temor em relação ao futuro da política de contratualização. 

 

A integração do hospital ao sistema de saúde: um jogo difícil 

 

O processo de contratualização em São Paulo não foi capaz de induzir ou 

proporcionar nenhuma mudança na lógica de organização do sistema de saúde, 

contrariamente aos pressupostos da política de reestruturação da atenção hospitalar. 

Gestor e dirigentes do HE1 avaliam que as mudanças observadas – se ocorreram – 
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devem ser creditadas à abertura de novos serviços pelo município e pelo Estado que 

absorveram parte do excesso de demanda do HE1.  Acreditam que a qualidade já 

existia antes da contratualização. Ressalte-se, mais uma vez, que a iniciativa de fazer a 

pactuação partiu do HE1 e não do gestor, que dela participou, em particular no início 

do processo, de forma apenas incipiente. Segundo um dirigente do HE1: 

“Fui usando a contratualização como instrumento de pactuação com o gestor. 
Mas o que aconteceu na cidade de São Paulo: Piorou? Diminuiu? Não. Por sorte, 
concomitantemente, a estrutura de saúde do município foi sendo ampliada. Não sei 
se por conta das metodologias da AMA ou porque os ambulatórios de especialidade 
do estado também se organizaram, o fato é que a diminuição das consultas de 
baixa e média complexidade não teve muita repercussão” (Superintendente). 

 

O redirecionamento das ações de atenção básica realizadas no HE1 para a rede 

municipal, uma das diretrizes da política, não foi sequer percebido pelo gestor após 

quatro anos de acompanhamento e prestações de contas trimestrais. Para a alta 

direção do HE1, o declínio no atendimento de demanda de baixa complexidade foi 

significativo, articulado com a ampliação da rede municipal e estadual no entorno do 

HE1. Observa-se, entretanto, que essa mudança ocorreu substancialmente no PS, mas 

não ainda nos ambulatórios do HE1, que continuam atendendo importante demanda 

de cuidados básicos.  

Outra diretriz assistencial da política de contratualização indica que o gestor 

deve assumir a regulação da totalidade dos serviços contratados. A direção do HE1 

relata que ‘praticamente’ 100% das primeiras consultas e SADT estão sob regulação do 

gestor, mas que a cota acordada não é integralmente utilizada. Note-se, entretanto, 

que essa oferta representa apenas 5% das vagas totais para consultas ambulatoriais 

eletivas. As demais continuam ocupadas pela clientela cativa da instituição.  

A pactuação da quantidade de vagas ofertadas ao gestor tomou como referência 

estudos de demanda efetuados pelas partes e a oferta de primeiras consultas sob 

regulação do gestor tem sido ampliada progressivamente: 

“A ideia é que esse número de primeiras consultas fosse progressivamente 
aumentado e é o que está acontecendo. Mas é em torno desse número que ficam as 
brigas das subespecialidades com os membros da academia, porque eles não 
querem que aumente e a gente tem que aumentar” (Coordenador dos 
ambulatórios). 
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Se no HE1 há pactuação para a regulação da demanda ambulatorial pelo gestor, o 

mesmo não acontece no que se refere às internações, que ainda continuam sob 

controle de uma central de regulação própria do hospital: 

“Constituem-se em zona de atrito muito grande (...) O gestor e o hospital precisam 
amadurecer essa questão, principalmente em se tratando de um HE. Há espaço 
para que a gente melhore as nossas relações, ofertando leitos, sem que impere o 
simples ‘agora você não interna mais nada, é o gestor que vai internar’. Na 
emergência há pactos. Por exemplo, o programa Vaga Zero absorve bem 
amputação de membro, traumatismo cranioencefálico grave, aneurisma de aorta. 
Isto é conceito Vaga Zero. A Central de Regulação de Urgência manda e damos 
preferência pra atender. O que não conseguimos atender é porque estamos lotados 
(...). Na eletiva nós não avançamos, a não ser com mutirões pactuados. (...) Agora, 
entregar a internação exclusiva para o gestor... Aqui no Estado de São Paulo...não 
andou. E eu não acho que tenha sido um problema isso” (Superintendente). 

 
Além disso, há enorme dificuldade para contrarreferenciar os doentes para a 

rede de saúde. Os usuários ficam definitivamente vinculados ao HE1, atraídos por sua 

qualidade e a falta de opções na rede. Do ponto de vista dos dirigentes do HE1, o 

sistema ainda funciona de maneira anárquica, à medida que os gestores não 

conseguiram organizar a rede básica nem a regulação.   

As situações aqui apresentadas são complicadores reais da política de saúde. O 

usuário é protagonista na construção de seus itinerários terapêuticos. Não existe o 

usuário-modelo que obedece a regras de um sistema idealizado. O acesso aos serviços 

e a marcação de consultas transformam-se em zona nebulosa, sujeita a diversos 

fatores.  

Os dirigentes entendem que a vocação do HE1 é terciária. Para as necessidades 

de ensino seria suficiente o fluxo de baixa e média complexidade dos usuários que 

vivem nas cercanias do HE1, que há décadas procuram a instituição. Além disso, 

apontam os tênues limites entre alta, média e baixa complexidade, por vezes 

determinadas pela dificuldade do gestor em garantir a oferta de determinado 

procedimento. Alegam, também, que o gestor demanda mutirões ou quer que o HE 

absorva a demanda por procedimentos de menor complexidade (cirurgia de hérnia, 

por exemplo), situações que conflitam com o interesse do HE1 e impõem conflitos 

éticos, à proporção que o estabelecimento tem sua lista de espera para diversos 

procedimentos. Nesse sentido, a contratualização, ao fixar metas pactuadas no Plano 

Operativo, acaba sendo um fator que impede ou dificulta a imposição dessa demanda. 
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Observa-se, por outro lado, que parte da demanda reprimida constituiu-se a 

partir dos interesses dos departamentos e de pesquisas. Mudanças no formato da 

regulação geram reações intensas. A contratualização acabou sendo utilizada como 

argumento para as mudanças pretendidas. O gestor, por seu lado, quando inquirido 

sobre a questão, afirma evasivamente que “a oferta está sob regulação, em fase de 

aprimoramento, com a elaboração da PPI e com outros instrumentos que vão ajudar”. 

O questionamento dos arranjos de poder do HE não é assumido como problema pelo 

gestor. 

Uma mudança substantiva induzida pela contratualização, segundo o 

superintendente do HE1, foi a decisão de que o hospital não ia crescer mais. Na 

verdade, a quantidade de consultas após a contratualização diminuiu. Destaque-se que 

o gestor não participou dessa decisão.  

A política de contratualização condiciona a abertura e prestação de novos 

serviços no HE à pactuação prévia com o gestor do SUS. Entretanto, não houve 

interferência nessa diretriz. Na opinião do gestor, seu cumprimento é mais facilmente 

evidenciado nos estabelecimentos que são organizações sociais, que “já nasceram com 

uma tradição de prestar informação, de comprar o serviço que a Regional participa”, 

submetendo-se à lógica de contrato de gestão e compra de serviços. Os demais, como 

é o caso do HE1 “se mantêm do mesmo jeito, embora sempre haja uma tentativa nossa 

e deles de aprimorar essa questão da regulação”. A partir do relato dos dirigentes do 

HE1, nota-se que o tema é mais complexo e permite evidenciar as entranhas do poder 

e da autonomia dos médicos, que criam serviços muitas vezes à revelia da direção do 

HE1 e da universidade, postura estimulada muitas vezes por reitores na construção de 

alianças com certos departamentos.  

“O HE1 só ficava sabendo da abertura de novos serviços porque eles precisavam de 
funcionários, equipamento, de alguma coisa e vinham contar para a gente que eles 
existiam. Aí quando você via, ele estava num sistema, às vezes duplicando recursos, 
atendendo o mesmo doente em dois, três lugares diferentes, brigando entre eles 
pelo doente e eu não sabia” (Coordenador dos ambulatórios). 

 
Já em relação ao progressivo fechamento da chamada dupla-porta dos HEs 

contratualizados, prevista na portaria, gestor e dirigentes entrevistados assumem que 

não houve modificações.  
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Abrir o hospital para as demandas do gestor é fundamental para inserir e 

integrar o HE ao SUS. No que tange à participação dos sujeitos da instituição na 

definição das metas, percebe-se, por exemplo, que a cessão de vagas para 

agendamento direto foi discutida com cada setor e serviço a partir de uma negociação 

(não necessariamente litigiosa). Mas há muita resistência por parte da área acadêmica 

em compreender as ações que visam ampliar a integração do hospital no sistema de 

saúde, vistas como uma traição à origem da instituição acadêmica e expressa 

didaticamente na seguinte frase, dita ao superintendente do HE1 por um professor 

titular: “Você está vendendo o hospital para o SUS!” 

O gestor utiliza a contratualização para negociar internamente a mudança 

desejada, tirando o peso da decisão e do conflito da responsabilidade da direção do 

hospital: 

“A contratualização tem a vantagem de tirar a responsabilidade de decisão das 
costas da direção do hospital. O pagador é o gestor, o contrato é esse e eles 
querem isso. Acaba com a conversa sobre a entrega do HE ao SUS. Não, está dentro 
da meta, do que foi combinado” (Diretor administrativo). 

 

Se para o gestor e para os dirigentes do HE1 as mudanças assistenciais 

produzidas e que podem ser atribuídas à contratualização foram insignificantes, por 

outro lado, fica patente que esse processo foi utilizado instrumentalmente pela alta 

direção do HE1 como dispositivo para a realização de desejos e visões de como deveria 

ser a instituição. A contratualização foi claramente utilizada pela direção do HE1 como 

argumento persuasivo para reorganizar a demanda do ambulatório e da urgência e 

vencer resistências internas, particularmente da área acadêmica. 

Percebe-se, ainda, que ao longo dos quatro anos de contratualização, a discussão 

sobre vagas, perfil de residência médica e multiprofissional, política de avaliação e 

incorporação tecnológica não entraram na agenda dos gestores, dirigentes do HE1 e da 

universidade.  

 

O fetiche da informação: a “irracionalidade da racionalização”  

 

Para o gestor estadual, o sucesso da política de contratualização dos HEs 

depende da implantação e estruturação do SAHE, desenvolvido e aperfeiçoado a partir 

de 2005, tendo como base a experiência da SES-SP com organizações sociais.  
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Além de visitas técnicas e avaliações trimestrais, efetuadas pela Comissão de 

Acompanhamento, previstas nas portarias interministeriais como exigência formal 

para monitoramento dos contratos de gestão, foram obrigados a alimentar o SAHE. 

Periodicamente, o gestor estadual organiza seminários com dirigentes dos HEs para 

discussão, análise e devolutiva dos dados.  

O gestor aposta que o monitoramento de resultados selecionados a partir do 

conjunto de indicadores e a análise comparativa de cada HE com outros hospitais têm 

um potencial transformador, funcionando como efeito indutor do processo de 

mudança e melhoria da qualidade dos gastos dessas complexas organizações 

hospitalares.  

A ênfase do SAHE é nos resultados e não em processos, embora os resultados 

monitorados muitas vezes não guardem relação significativa com as metas 

contratualizadas entre o gestor e a instituição hospitalar de ensino, principalmente no 

que se refere às metas qualitativas. 

O sistema de avaliação recebeu grande adesão dos HEs, na opinião do gestor, 

inclusive com significativa ampliação da qualidade, da fidedignidade e da própria 

capacidade de fornecimento dos dados contidos no SAHE. A relação entre o gestor 

estadual e o HE acaba sendo estabelecida, fundamentalmente, por meio do SAHE. A 

partir dessa lógica, a SES/SP efetua o processo de acompanhamento dos hospitais 

certificados e contratualizados como HEs. 

O HE1 teve que desenvolver mudanças importantes na sistemática de 

monitoramento e acompanhamento interno a fim de gerar os relatórios gerenciais 

exigidos pelo gestor estadual. Note-se, entretanto, que não há uma integração entre 

os três sistemas utilizados pelo hospital: o que alimenta o SAHE com informações 

exigidas pela SES-SP; o sistema informatizado para a gestão do cotidiano do HE1; e, um 

terceiro, criado pelo estabelecimento hospitalar, para o acompanhamento e prestação 

de contas das metas contratualizadas, à medida que o sistema estruturado pela SES 

avalia um conjunto de indicadores hospitalares, mas não contém as metas 

contratualizadas de cada HE. 

De forma antagônica ao peso que a SES-SP atribui ao sistema de informações 

para os HEs, a alta direção do HE1 considera o SAHE irrelevante como instrumento de 

avaliação de desempenho institucional. Os dirigentes dizem que se trata de uma 
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obrigação, cumprida formalmente, mas que não interfere no pagamento da parte 

variável do incentivo previsto na política de contratualização e nem tem importância 

para a avaliação do cumprimento das metas pactuadas.  

É possível identificar claramente o peso que o gestor estadual do SUS e os 

dirigentes do HE1 atribuem aos sistemas de informatização no processo de 

contratualização. A informatização emerge como base tecnológica da racionalidade 

instituída.  

Há um fetiche em torno da informação e de sua capacidade em ampliar o 

controle (meio) e produzir as transformações desejadas na organização (fim). Essa é 

claramente a visão do gestor na condução da política para os HEs, mas é também 

assumida pela alta direção do HE1, ainda que em termos nitidamente distintos. Há uma 

generalizada crença dos entrevistados no poder da informatização. Segundo o gestor 

estadual:  

“Se eu fosse secretário da saúde, iria jogar todas as minhas fichas num adequado 
sistema de informatização. O resto não interessa. Informatizou direito, tem a 
informação correta, aí você começou a trabalhar”.  

 
É perceptível, ainda, um evidente contratualismo em torno dos distintos 

sistemas de informação que o hospital precisa utilizar. A direção do HE1 alimenta o 

SAHE porque se trata de uma exigência formal. Não se observa o ‘potencial 

transformador’ pretendido pelo gestor. Na prática, institui-se um sistema ritualístico 

que gira em torno do fetiche da informação que se estabelece como base tecnológica 

racionalizadora, mas que se expressa marcadamente pela irracionalidade dos múltiplos 

sistemas em uso, deixando transparecer o irracional dentro da racionalização. 

 

A contratualização na esteira da racionalização da vida hospitalar 

 

No presente estudo, adota-se o conceito de racionalização da vida hospitalar 

para designar o conjunto de estratégias de gestão que visam disciplinar, regulamentar 

e controlar a vida no hospital, a partir de uma racionalidade “instrumental” que almeja 

introduzir elementos de previsibilidade, redução da variabilidade e controle em toda a 

vida organizacional, incluindo aí a prática dos profissionais médicos (CECÍLIO, 2007a). 

Tal “racionalização” deve ser entendida como parte de uma lógica eficientista, que 
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pensa o hospital como empresa com crescentes custos operacionais, atuando em um 

mercado de saúde cada vez mais competitivo e, portanto, devendo ser administrado a 

partir de estratégias de gestão assentadas sobre princípios racionais, quais sejam, 

técnicos, objetivos e eficientes. Tal tendência também pode ser observada no campo 

público governamental por uma espécie de sua “contaminação” por tais princípios, o 

que tem sido denominado de gerencialismo por alguns autores (VIEIRA e CARVALHO, 

1999; PAULA, 2005; ABOU-JAMRA, 2010). 

A análise do material empírico obtido no campo de investigação demonstra que 

a contratualização opera sinergicamente ao vetor de racionalização em curso na 

organização hospitalar. A ênfase dada aos sistemas de informação e às mudanças 

instrumentais por si constituem elementos reveladores da racionalidade embutida nos 

processos de gestão.  

“Com a contratualização, nós melhoramos muito as nossas ferramentas, 
organizamos muito os nossos processos. Hoje, toda área administrativa tem uma 
possibilidade real de conhecer e tomar decisão baseada no sistema online” (Diretor 
administrativo). 

 
Em parte, a contratualização parece ter reforçado ou contribuído para mudanças 

racionalizadoras (“modernizadoras”) experimentadas pela direção do hospital. 

Frequentemente, tais mudanças estão claramente voltadas para produzir maior 

visibilidade da micropolítica do hospital e a viabilização de graus mais altos de 

governabilidade para a alta direção, em particular no enfrentamento do poder médico 

e acadêmico. A implantação da gestão pela qualidade e do Manual Brasileiro de 

Acreditação como orientador de gestão, foram incorporadas como ferramentas de 

uma pretendida “modernização gerencial”, bem antes da política de contratualização.  

Já havia uma aposta gerencial e política em torno do processo de implantação de um 

sistema de informações gerenciais, tanto para a regulação assistencial, como para 

gestão administrativa e financeira do hospital, desenvolvida pelo grupo dirigente 

desde 2000, que, com o discurso de ampliar a autonomia e responsabilidade das várias 

áreas do hospital, poderiam ser vistas como o fortalecimento da capacidade de 

controle em nível central e de desenvolvimento de mecanismos mais horizontais (e 

poderosos) de controle. Segundo o diretor administrativo: 

“Antigamente, eu decidia todas as compras do hospital. Agora, todas as áreas têm 
orçamento mensal. (...) isso poupa muito o meu trabalho, que se reduziu a um 
terço. (...) Cada um deles recebe o seu quinhão mensal e coloca os pedidos. Para 
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fazer o pedido tem que ter saldo, se não tiver, não adianta nem pedir. E o pedido é 
calculado no preço médio ou no preço da última compra ou o que for menor. (...) Eu 
só deixo comprar no sistema pela bionexus. Só pode comprar com a curva A com 
1% de diferença e curvas B e C com 5% de diferença, com um sistema de 
autofiscalização horizontal. Se conseguiu uma negociação melhor, o valor que 
sobrou volta para dentro do orçamento”. 

  
Para além do aspecto econômico-financeiro, há o entendimento de que a 

contratualização obedece a uma lógica muito interessante e que favorece a gestão, à 

medida que as metas não são apresentadas por acaso: são dinâmicas e visam a uma 

administração mais organizada. Assim, é possível avaliar todos os setores do hospital, 

com melhoria da qualidade e da organização administrativa. Ou seja, a lógica da 

política de contratualização encontra fortes ressonâncias em processos 

racionalizadores em curso na vida organizacional.  Por exemplo, as ações para 

enfrentar o processo de judicialização da demanda por medicamentos de alto custo, 

que impactam violentamente sobre os custos do hospital, não guardam relação direta 

com a contratualização. O gestor decidiu ampliar o controle sobre os serviços e a 

autonomia dos médicos em relação à prescrição. A direção, por seu lado, também 

impôs suas estratégias, por exemplo, de assumir o controle, através de um software, 

das internações eletivas (que não são disponibilizadas ao gestor, como destacado 

anteriormente), que eram controladas pelos próprios médicos, impedindo a 

organização, controle e previsibilidade da organização hospitalar.  

“A ação administrativa estava nas mãos do especialista, que pega o telefone e 
fala ’Sr. João, pode vir internar. Amanhã tem um leito para você’. O hospital 
amanhece todo dia com 60 a 80 pessoas sendo internadas. Comecei a ter que 
responder algumas perguntas para o Ministério Público e para a Secretaria de 
Saúde. Qual é a fila de hérnia, câncer, obesidade, etc.? Quando eu queria esses 
dados, descobria que estava com o residente, com a secretária, e que tinham 
distorções. Eu observei que 35% de todas as internações eletivas do HE1 nunca 
tinham passado pelo nosso ambulatório. De onde vinham esses doentes eletivos? 
Não era da urgência. Nós estamos fazendo prontuário paralelo ou está servindo a 
outros interesses? Como é que o senhor, Dr. Fulano, Dr. Cardiologista, interna um 
doente sendo que tem uma fila? Peguei todas as listas, fui para dentro do sistema e 
vou disponibilizar para o especialista a lista que ele me mandou, vou disponibilizar 
os primeiros 20 em ordem cronológica. Dentro desses 20, o doutor pode escolher 
quem quiser. Quando tirar dois, vão subir mais dois e ninguém vai entrar mais na 
lista se não vier pelo novo fluxo. Não vai ninguém cadastrar mais o seu doente. Vai 
ter que mandar para a central de internação para cadastrar a cirurgia dele. Lá ele 
vai ter a seguinte informação: o senhor é o número 802.(...) Para incluir algum caso 
grave ele irá ao diretor clínico dizer que está passando muito mal. Aí tudo bem, nós 
vamos liberar a internação dele, fazê-lo assinar, assinar o diretor clínico e quem 
está pedindo. O próprio doente vai saber que está sendo internado na frente desses 
outros todos porque o seu médico está dizendo que está passando mal” 
(Superintendente). 



67 

 

  

São ações anteriores ao processo de contratualização, mas que encontram forte 

ressonância nele. Na prática, é muito difícil separar o que são processos oriundos da 

contratualização e os que advêm de outras iniciativas. A direção do hospital utiliza-se 

claramente dos dispositivos de controle presentes na contratualização, em particular a 

ameaça de diminuição de recursos financeiros (o que significa uma ameaça de retorno 

ao quadro de caos que reinava até então), para fazer consolidar um movimento mais 

amplo de racionalização da vida hospitalar.  

A contratualização, aparentemente, disparou mudanças substantivas, 

observadas, por exemplo, na organização do ambulatório do HE1, até então disperso 

em diversas unidades (as ‘casinhas’ mantidas pelas disciplinas), numa organização 

administrativa caótica, determinada pelo jogo de interesses da academia, dividida em 

76 especialidades e 116 subespecialidades. A oferta ambulatorial especializada foi 

concentrada em dois prédios específicos, medida considerada administrativamente 

mais eficiente. Isso foi possível graças à completa informatização e à inclusão de metas 

específicas, controladas a cada prestação de contas trimestral. Isso resultou em 

organização de filas e adequação de recursos humanos. Contudo, segundo o dirigente 

responsável pela área no HE1: 

“Não foi exatamente por causa de meta (da política de contratualização), mas por 
todo processo de reorganização administrativa. Para cumprir algumas metas você 
acaba avaliando melhor algumas coisas. Ultrassonografia disseminada por tudo 
que era casinha, Nós reavaliamos tudo e tem um projeto de transformar isso numa 
única unidade. São coisas que vêm vindo, não sei se dá para atribuir isso só a 
contratualização, mas talvez tenha sido o gatilho” (Coordenador dos 
ambulatórios). 

 
Observa-se, neste caso, que a ação administrativa foi disparada e colocada na 

conta da contratualização, mas a decisão de mudar, provavelmente, ocorreria de 

qualquer forma. O superintendente do HE1 a utiliza como dispositivo de persuasão 

para fazer valer seus interesses: “a contratualização me deu essas ferramentas e 

dinheiro para fazer essas mudanças”. A direção do HE1 avalia que, após quatro anos de 

contratualização, houve uma mudança radical no serviço, que ficou mais organizado, 

ágil e que passou a prestar serviços com mais qualidade, mas que as medidas já 

vinham sendo tomadas. Com ou sem contratualização, acabariam ocorrendo. Ou seja, 

já havia racionalização. A contratualização atua como vetor sinérgico a processos 

racionalizadores em curso. 
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Se a lógica instrumental racionalizante da contratualização foi largamente 

apropriada pelos dirigentes do HE para operar mudanças há muito pretendidas, para o 

superintendente do HE1, “não foi capaz de nos dar governança” no que tange à gestão 

da força de trabalho do HE1:  

“Nós não conseguimos substituir pessoal. Nós não conseguimos até premiar pela 
produtividade. Isto é um erro. Se usarmos a ferramenta de governança 
equivocadamente que a gente seja punido. O ministério e os órgãos de controle que 
apontem. (...) A contratualização não deu conta disso. Uma greve pode destruir 
tudo. Não estou defendendo a fundação de direito privado ou a OS ou quem quer 
que seja, estou defendendo a governança. Financiamento e governança” 
(Superintendente). 

 
A percepção de maior eficiência da organização confunde-se, em parte, com a 

sensação de maior controle da alta direção sobre os diferentes setores do hospital.  

“Cada setor do HE1 passou a ter que prestar as contas de uma maneira mais 
organizada. Acho que a contratualização, pela própria periodicidade, porque a 
cada três meses tem que se reunir com o gestor numa reunião muito grande, que 
todo mundo é obrigado a se expor, é avaliado por que fez isso, por que não fez 
aquilo, esse tipo de prestação de contas obriga a melhorar a qualidade. Hoje temos 
números que nós não tínhamos, que na realidade não eram bem adequadas no 
passado. Esse é um outro ponto a ser salientado”. 

 
O conceito de panoptismo foi desenvolvido por Michel Foucault (1996) para 

designar uma tecnologia de vigilância e controle, um “diagrama de poder” (DELEUZE, 

2005), a partir da ideia do panóptico de Bentham. O panoptismo significa a 

possibilidade de se lançar uma olhar abrangente e permanente sobre dimensões 

crescentes da vida organizacional, em particular com uso intensivo da informatização 

da vida hospitalar, de câmaras 24 horas, de utilização de sistemas eletrônicos de 

controle de presença e circulação dos trabalhadores no hospital. Tudo isso resultaria 

em um permanente olhar normalizador sobre os indivíduos, sem recorrer à força, mas 

a tecnologias de vigilância e controle.  No limite, fazer de cada indivíduo o princípio de 

sua própria norma de sujeição, chegando a uma autovigilância. As duas falas abaixo 

ilustram, de modo impressionante, a lógica (ou o desejo) do panoptismo que 

acompanha os processos de racionalização da vida hospitalar.  

“Tem um outro aspecto que é psicológico, do inconsciente coletivo. O pessoal 
sabe que eu tenho isso aqui. Só isso. E que de vez em quando eu olho” (Diretor 
administrativo). 

 
Da mesma forma se enuncia o gerente de informática: 

“Aqui eu vejo a vida inteirinha do paciente dentro da instituição, desde o 
momento em que ele pisou a primeira vez aqui. Consigo enxergar as consultas 
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ambulatoriais, quantas vezes ele passou no pronto-atendimento, quantas vezes ele 
passou no PS. Os dados do PS tenho quando foi feito, qual especialidade que ele 
passou ou não. Quanto gastou, todo o consumo”. 

 
Para a diretora de enfermagem, a contratualização foi uma forma de trazer 

qualidade, responsabilidade e algumas metas para o HE1, mas, acima de tudo, um 

dispositivo para viabilizar projetos almejados há muito tempo. Admite que as metas 

foram construídas de acordo com as prioridades que a diretoria de enfermagem já 

tinha: 

“Do ponto de vista da enfermagem, algumas coisas que nós sempre apresentamos 
como importantes de repente ganham um novo valor. Por exemplo, a 
sistematização da assistência e a auditoria de prontuários. (...) A gente queria 
muito fazer auditoria, com ou sem contratualização. E casou com a necessidade da 
enfermagem ter metas, de mostrar melhoria no processo de trabalho. Só não tinha 
começado”.  

 
Cita como exemplo de projetos defendidos pela enfermagem, sem apoio e 

espaço para implementação antes da contratualização, a sistematização da assistência 

de enfermagem, a auditoria de prontuários e os programas de qualidade da 

enfermagem. Consubstanciar uma diretriz ou ação como meta do contrato passou a 

permitir que condições de infraestrutura fossem viabilizadas. 

Nota-se que a contratualização foi utilizada como dispositivo de tensionamento, 

como ferramenta para desenvolver projetos previamente definidos como prioritários 

pela direção e para ampliar o controle institucional. Metas que se oficializam e que 

contam com a utilização de uma ação controladora do gestor, panóptica, que, se não 

for cumprida, coloca em risco a estabilidade financeira alcançada, mesmo que isso não 

guarde nenhuma correlação com a postura adotada pelo gestor.  

A busca de uma maior racionalização da vida hospitalar explicita-se, também, no 

sistema baseado em controle de internação eletiva. O HE1 tem cerca de 9.800 

pacientes em lista de espera. A direção permite que o gestor do módulo, o médico que 

está na ponta, escolha entre os primeiros 20 pacientes da lista. Ele gerencia a lista, mas 

restrita aos 20 primeiros pacientes. Pode consultar todos os parâmetros e acessar 

todos os pacientes, mas só habilita o paciente para internação entre os 20 

disponibilizados pelo sistema. Mantém-se uma lista de espera normal e uma lista 

especial, que requer autorização do diretor clínico. Uma ação justificada à medida que 

era comum identificar pacientes internados para cirurgia que nunca tinham 
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frequentado o ambulatório ou outros que eram ‘urgenciados’ para acessar a vaga na 

frente de outros usuários. Observa-se, portanto, uma composição de lógicas 

racionalizadoras. 

A política federal para os HEs previa a implementação de ações adotadas para 

democratização da gestão que favoreçam seu aperfeiçoamento e que propiciem 

transparência, probidade, ética, credibilidade, humanismo, equidade e ampliação dos 

mecanismos de controle social. Uma das medidas indicadas era a implementação de 

Conselho Gestor ou Comissão de Acompanhamento do Contrato. No HE1 foi 

implantada a Comissão de Acompanhamento do Contrato, que se reúne duas vezes 

por trimestre (uma preparatória e a reunião de avaliação). São convocadas todas as 

áreas envolvidas com as metas. A comissão conta com representantes dos docentes, 

residentes, alunos e usuários (uma conselheira do Conselho Municipal de Saúde), da 

diretoria e dos gestores (municipal e estadual). Há, no entanto, uma representação 

contaminada de vários segmentos, ocupados por pessoas que mantêm laços de 

parentesco ou que pertencem à alta direção e representam outros segmentos, numa 

composição que permite o controle sobre a comissão, um simulacro de gestão 

participativa. 

 

Contratualização e micropolítica do hospital  

 

A opção metodológica de se avaliar os prováveis impactos da política de 

contratualização na vida hospitalar, a partir de um “limiar de observação” que coincide 

com o de sua alta direção, apresenta vantagens e desvantagens. Entre as primeiras, 

pode ser mencionada uma presumível maior potência de reconhecimento e de 

problematização de seus elementos mais estruturantes, tais como o financiamento, o 

uso da informação, a articulação com o sistema de saúde, o relacionamento com os 

gestores, etc. Por outro lado, uma desvantagem de tal opção metodológica deve ser 

reconhecida logo de saída: seu provável pouco alcance para revelar eventuais 

mudanças nos processos mais micropolíticos da vida hospitalar, nas relações 

cotidianas entre os atores organizacionais e na produção do cuidado. Mesmo 

assumindo tais limitações, o material empírico evidenciou um conjunto de fatos 

organizacionais que podem e devem ser levados em conta se a perspectiva é conhecer 
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melhor os impactos da política de contratualização. O que se apresentam a seguir são 

fragmentos de falas, reflexões e observações dos dirigentes entrevistados e que 

funcionam como pequenos “buracos da fechadura”, que permitem espiar um pouco 

do que se passa na micropolítica do hospital.  

Inicialmente, os atores envolvidos no processo de contratualização do HE1 foram 

a sua diretoria, a reitoria e os diretores da faculdade de medicina e enfermagem.  A 

ideia de promover a mudança do modelo já vinha sendo discutida nesse âmbito e foi 

favorecida em função do longo período de permanência do superintendente à frente 

da direção do estabelecimento.   

O processo inicial de contratualização desencadeou tensa discussão sobre a 

origem da crise financeira do HE1 (a mais grave do País), envolvendo a direção da 

instituição e o governo federal. O aporte de recursos programados a partir da 

contratualização, segundo o superintendente, desencadeou a oportunidade de 

internalizar a discussão sobre a nova política e as mudanças almejadas: 

“(...) eu sabia que uma tarefa do hospital ia ser a internalização desse processo, 
fundamentalmente com a área acadêmica (...) Então não teve jeito, nós tivemos 
que conversar, conversar e conversar e aí, já não no momento inicial, mas um 
pouco mais para frente, a gente começou a fazer aqui reuniões que apelidamos de 
‘pactuação acadêmica’, exclusivamente para fazer entender a nova metodologia”. 

 

A diretoria do HE1 e algumas gerências estratégicas (PS e de ambulatórios, por 

exemplo) sabiam claramente o que queriam e aonde chegar. Elas utilizaram as mesmas 

estratégias experimentadas antes para a implantação do programa de qualidade, 

reunindo-se com cada departamento separadamente: 

“Dávamos aulinhas sobre a contratualização, sobre a terminologia que seria 
utilizada (...) Agora, como contratualizados, nós recebemos por parte fixa, 
precisamos organizar o atendimento, precisamos pactuar com o gestor, porque eles 
virão nos avaliar. Se não atingirmos as metas vamos perder recurso” 
(Superintendente). 

 
A percepção de um docente, já comentada antes, de que “a direção estava 

vendendo o HE para o SUS” espelha, em parte, resistências e dificuldades de 

internalização da contratualização com a área acadêmica.  

Apesar dos esforços da alta direção do HE1, seus dirigentes não conseguem 

avaliar concretamente o impacto do processo em relação ao conjunto dos atores do 

HE1. A diretora de enfermagem revela, por exemplo:  
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“Eu não sei se um funcionário sabe o que é contratualização. Eu faço reuniões a 
cada dois meses com os funcionários, já coloquei esse assunto em pauta umas 
quatro vezes e expliquei que isto é bom para nós. As enfermeiras talvez tenham 
entendido melhor. O funcionário não entende, ou entende de uma maneira parcial. 
Ele não sabe o que é”.  

 

O coordenador de ambulatórios, da mesma forma, lembra que, na hora em que 

implantou a regulação e mudanças no ambulatório, “parecia que ninguém tinha ouvido 

nada. A gente teve que explicar tudo de novo, explicar caso a caso”.  

Há evidentes reações dos docentes e médicos às mudanças que podem ser 

reconhecidas nas falas dos dirigentes. Para o coordenador dos ambulatórios, a 

regulação das primeiras consultas pelo gestor trouxe controvérsias: 

“Alguns médicos se recusaram a atender, brigaram com o doente, deram 
problema. A gente teve até que fazer boletim de ocorrência. Eu tive que intervir 
pessoalmente, ligar, sair correndo daqui para lá, conversar com o médico, lembrá-lo 
que além de tudo estava infringindo a ética. De vez em quando ainda estoura uma 
coisa assim. Alguns médicos acharam que ia ser um atendimento a mais, criaram 
um clima de terror. A gente fez um trabalho um a um, chamamos o chefe da 
disciplina, conversamos com ele para explicar, chamava às vezes até os médicos e 
fazia reunião em conjunto para explicar o que estava acontecendo, que era bom 
para todo mundo, era bom para eles, ia equilibrar o hospital. No fim, eles já 
aceitavam, entendiam a lógica”.  

 
Conforme já discutido anteriormente, no jogo da micropolítica, no 

enfrentamento que a direção do HE faz com o poder médico, tem se utilizado do maior 

aporte de recursos para o HE1 como argumento persuasivo para imposição de suas 

propostas. Não há dados mais contundentes, pelo recorte metodológico adotado, do 

quanto a contratualização demonstrou-se efetiva para promover mudanças – e quais 

mudanças.   

O gigantismo do HE1, uma organização hipercomplexa, amplifica a dificuldade 

em garantir maior adesão às propostas racionalizantes que, embora façam sentido 

para a alta gerência, quase sempre são de difícil assimilação para os atores que, em 

cena, disputam posições e expressam diferentes olhares, aspirações e desejos 

(CECÍLIO, 2007a). É interessante destacar, tal qual ocorre em quase todas as 

organizações, a tendência de atribuir as dificuldades aos problemas de comunicação: 

“Resistência é uma palavra forte. Eu diria que na realidade a maior parte das 
resistências que encontramos no começo foi por desconhecimento. Não queriam 
mudar uma coisa sem saber o motivo. Na hora que explicamos, o comportamento 
foi mudando. Pode ser que tenha sido uma falha de comunicação. Trata-se de 
uma instituição que atende 116 especialidades, com um número grande de 
médicos, residentes, estagiários, pós-graduandos. Você não conhece direito as 
equipes, é tudo pulverizado, num atendimento de 4.000 consultas ambulatoriais 
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por dia. Poucos lugares no Brasil têm atendimento dessa monta” (Coordenador dos 
ambulatórios). 

 

Conforme já discutido anteriormente, a resistência enfrentada não ocorre 

apenas ou fundamentalmente em função da contratualização, mas como resistência às 

medidas administrativas que acompanham a racionalização da vida hospitalar e são 

anteriores ao processo de contratualização. As dificuldades de “comunicação” são 

incapazes de explicar todos os problemas enfrentados pela direção ao querer imprimir 

uma nova direcionalidade para o hospital. O mais correto seria pensar que os 

mecanismos de normalização, controle, visibilidade, previsibilidade e homogeneização 

pretendidas por essa nova direcionalidade ou lógica gerencial resulta, inevitavelmente, 

em enfrentamento com os fortes autogovernos dos trabalhadores do hospital. Em 

outras palavras, a nova lógica gerencial pretendida, mais do que 

“tecnoadministrativa”, é de natureza política. Posturas assumidas ou dissimuladas de 

conservação fazem parte da vida e do cotidiano das organizações. No caso do hospital, 

a expressão mais nítida se observa entre os médicos/docentes e, entre estes, certos 

grupos de especialidades, tradicionalmente considerados mais “difíceis”, em qualquer 

lugar do Brasil, por quem se ocupa da gestão.   

Um bom exemplo disso são as resistências observadas diante dos critérios de 

inclusão e agendamento de pacientes para pesquisa, controlados também pela direção 

do HE1, que passa a exigir parte do financiamento da pesquisa para cobrir os custos 

correspondentes. Segundo o superintendente:  

“Com um ambulatório com mais de 4.200 consultas/dia eletivas, nunca faltou 
doente para pesquisa. Um grande atrativo, até para os órgãos de fomento de 
pesquisa, é a quantidade de doentes e de pesquisadores. O hospital passou 
tardiamente a perceber isso. Os doentes são do HE1. Você quer nosso doente? Você 
vai pedir ao SAME, porque nós também organizamos o SAME”.   

 

Aparentemente, a elaboração do plano operativo anual não causou impacto na 

qualificação do processo de planejamento estratégico hospitalar em conjunto com 

equipe multiprofissional visando metas setoriais específicas para cada área de atuação, 

prevista na política. Observa-se que não há tradição de equipe multiprofissional, pelo 

menos nos termos pensados na política. O HE1 mantém ações específicas numa lógica 

centrada na gestão de projetos e não no planejamento estratégico para o hospital. É 

perceptível, para o superintendente, entretanto, o impacto na qualificação do 
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planejamento do hospital, por exemplo, na organização da demanda do ambulatório e 

da urgência.  

Na área da gestão do cuidado é marcante a ideia de “colocar ordem nas coisas” 

para enfrentar a desorganização resultante do poder e da autonomia dos 

médicos/docentes. Daí o peso atribuído ao sistema informatizado de regulação e de 

gestão, discutido anteriormente. Observa-se que as metas da contratualização 

influenciaram positivamente, por exemplo, na sistematização do trabalho da 

enfermagem que, como ocorre nas organizações hospitalares, apresenta-se como o 

corpo mais disciplinado do hospital.  

“O corpo de enfermagem resolveu assumir mais do que os médicos. (...) No 
primeiro mês tomamos pancada, primeiro e segundo trimestre também, mas agora 
nós já estamos com o sistema rodando bem. A nossa enfermagem olha o 
prontuário com mais critério, já identificamos três ou quatro indicadores, como 
escara, queda do leito, medicação errada, e isso resultou na qualidade da 
enfermagem” (Superintendente). 

 

A forma como são formuladas as metas nos trazem elementos da micropolítica 

do hospital, entre outras coisas por mostrar como os indicadores que dependem 

diretamente da atuação da enfermagem (e de seu disciplinamento) são mais bem-

monitorados, como os indicadores de queda de leito e risco para úlcera por pressão, 

entre outros.  Porém, a diretora da enfermagem justifica o não-cumprimento de uma 

das metas indicadas pelo gestor ao HE1 – a implantação da classificação de risco no 

acolhimento do pronto-socorro – pelas seguintes razões:  

“Ainda não colocamos como meta, nem para este ano, porque a gente tem certo 
receio. É uma medida muito polêmica, envolve não só enfermagem, mas muitos 
outros profissionais”. 

 

Verifica-se, portanto, no discurso da diretora de enfermagem, o quanto ainda é 

mais fácil ou possível pactuar metas que se encontram tradicionalmente no âmbito da 

governabilidade ou competência da enfermagem. Porém, quando implicam pactuação 

interna, trabalho em equipe, enfrentamento de interesses corporativos ou 

acadêmicos, em particular dos médicos, a coisa muda de figura. Pode-se ver, aqui, uma 

indicação do quanto as relações reais de poder que atravessam e constituem a 

micropolítica do hospital são mais difíceis de serem efetivamente transformadas.  

 A contratualização de metas atende à implementação de projetos que se 

restrinjam ao âmbito da governabilidade de cada setor, que não envolvam decisões e 
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compromissos de várias áreas do hospital, o que pode ser uma indicação do quanto a 

contratualização poderia impactar efetivamente na micropolítica do hospital. Com a 

classificação de risco no acolhimento, a enfermagem poderia assumir o controle da 

porta do HE1, configurando novas relações clássicas de poder no hospital. Algo 

inconcebível para uma instituição deste porte: 

“O pronto-socorro fica na nossa mão. Aí a enfermagem vai mandar no pronto-
socorro no sentido de demanda (...) Foi parar até na comissão de ética porque 
alguns médicos só de ouvirem falar, já estão questionando. A gente não chama 
isso de triagem. A gente chama isso de classificação de risco, porque nós não vamos 
mandar ninguém embora. (...) Só que no pronto-atendimento, onde não fica 
residente e temos dois médicos clínicos contratados, eles acham bárbaro!” 
(Diretora de enfermagem). 

 

Provavelmente a implementação da classificação de risco resultaria em conflitos 

ao revelar a utilização informal do PS para a realização de pré e pós-cirúrgico de 

pacientes que não passam pelo ambulatório, a captação de clientela de origem 

privada, de demanda que é indicada inadequadamente pelos docentes e médicos para 

procedimentos eletivos no ambiente de atendimento de urgência, etc. Além disso, os 

esquemas de cobertura de plantões durante a madrugada, que protelam o cuidado 

para a responsabilidade das equipes que assumem o plantão pela manhã tenderiam à 

necessidade de mudança.  

“Com exceção da emergência, onde sempre tem alguém mais preparado para 
ajudar, o PS é terra de ninguém. Para colocar classificação de risco, eu preciso de 
mais oito enfermeiras e 12 auxiliares, porque eu vou colocar auxiliar junto com a 
enfermeira para ir encaminhando. Mas o superintendente teme contratar 20 
profissionais e não dar certo, porque se os médicos não cooperarem não vai dar 
certo” (Diretora de enfermagem). 

 

A direção do HE1 até propôs que fosse incluída essa meta para a enfermagem, 

mas esta se recusou a apresentá-la isoladamente. 

“A academia não é ágil, mas a culpa não é só deles, é dos professores também. E 
a classificação de risco impõe um pouco mais de agilidade. A ideia é se o paciente 
estiver muito tempo esperando por exame alguém vai atrás, entendeu? Isso porque 
a gente toma um pouco mais de conta do fluxo do paciente e aí isso começa a 
incomodar todo mundo (...) a gente entende que é um trabalho multiprofissional, 
multidisciplinar. Mas, nós temos que ter garantias” (Diretora de enfermagem). 

 

O HE1 é, na avaliação do superintendente, uma instituição marcada por uma 

“área acadêmica muito pesada, muito forte, um hospital que era e é ainda propriedade 

dos professores que o construíram”. A medida da dificuldade em se construir uma nova 
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pactuação com os diferentes atores e lidar com a cultura da instituição e as relações de 

poder pode ser observada no relato a seguir:  

“A gente chama o chefe do departamento aqui. Ele nem sempre é o mais presente 
no serviço. Falo com ele e ele não leva a informação para baixo. E quando a gente 
chama as pessoas que estão com a mão na massa, sem trazer o departamento, a 
chefia do departamento fica brava porque fez um by-pass que não é muito bem 
visto. A gente está sempre entre a cruz e a espada. (...) Na área administrativa a 
gente tem conseguido fazer, mas na área acadêmica fica essa questão: um é o 
professor titular, mas não é chefe de departamento. É difícil” (Superintendente). 

 

A direção do HE1 teve que empreender importante esforço de discussão com os 

departamentos e promover pactuações acadêmicas, sem o quê, na opinião dos 

dirigentes entrevistados, as mudanças desejadas não teriam sido observadas: “(...) não 

daria para fazer tudo isso sem estar pelo menos combinado com a estrutura 

acadêmica e assistencial” (Superintendente). 

É possível perceber, a partir das entrevistas, como a direção do hospital expressa 

distintos interesses e se apoia em alianças, ora com o gestor, ora com a comunidade 

acadêmica, ora com a reitoria, utilizando-se da contratualização como dispositivo para 

as mudanças pretendidas. Como os dirigentes do HE avaliam que o gestor, a partir da 

nova lógica de financiamento, não se preocupa com o controle das despesas que 

extrapolam o estabelecido no contrato, não vêm saída a não ser ampliar internamente 

os mecanismos de controle: “Se eu fizer mais consulta, menos consulta do olho direito, 

do olho esquerdo, é problema meu. Para o gestor, o dinheiro está aqui e eu faço o que 

quero...” (Coordenador de ambulatórios.) 

O coordenador de ambulatórios avalia que “(...) o poder da instituição 

universidade é muito forte. Menos do que antes, mas ainda é. O reitor respeitou um 

pouquinho mais as regras do que o anterior e se propôs a organizar as casinhas.” Na 

prática, entretanto, o jogo de pressões, em particular dos docentes e médicos sobre a 

direção do HE1, é intenso: 

“(...) Combinei que ele fala sim, mas que vai ver. E eu falo o não. É um acordo. 
Assim como o diretor administrativo fala mais não do que eu. Posso falar para o 
reitor: ‘Você vai até um certo ponto mas se preserva. Eles vão pedir a tua cabeça e 
eu não quero isso’. Tem que haver certa habilidade política para você se manter 
aqui, senão não sobrevive” (Superintendente). 

 

A reação de parte da comunidade acadêmica às mudanças implementadas 

demandou intervenção do reitor a partir do seu espaço de poder institucional: 
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“O reitor colocou no hospital um Conselho de Administração. São cinco professores 
titulares. Tinha muita queixa da área acadêmica. Mas tenho um contrato de 
contratualização, não posso gastar mais do que eu posso. Ele criou o conselho de 
titulares e falou para os seus titulares: ‘Ninguém mais fala comigo. Fala com esses 
aqui que são seus pares’. Esse conselho pede mensalmente vários indicadores. A 
gente fornece, sistematizado, taxa de ocupação, taxa de infecção, mortalidade”.  

 
No jogo de pressões foram implementadas complexas decisões que 

interessavam aos dirigentes e confrontavam a corporação médico-acadêmica, com a 

contratualização sendo utilizada como dispositivo de persuasão: 

“(...) a contratualização também contribuiu aqui dentro do hospital a ajudar a 
gente a organizar essa questão da demanda. A universidade tomou uma decisão. O 
prédio onde está a reitoria, do térreo ao terceiro andar, era todo ocupado pelo 
ambulatório. A reitoria requisitou o prédio inteiro. Arrumou-se outro lugar e aí 
quando essas especialidades foram para esses lugares, foi de uma maneira mais 
organizada do ponto de vista da quantidade de consultório. Puxa vida, eu tinha 15 
salas e agora só vai ter oito. Houve a oportunidade de organizar. Portanto, novos 
ambulatórios também não foram criados, novas subespecialidades não foram 
criadas” (Superintendente). 

 

Segundo o coordenador dos ambulatórios, as resistências observadas por parte 

da academia na área assistencial foram intensas, mas escamoteavam outros 

interesses. A pulverização do ambulatório em ‘casinhas’ seria uma estratégia usada 

por docentes e departamentos para obter recursos para pesquisa e ampliação de 

poder institucional. O núcleo duro da estrutura acadêmica pode ser também 

evidenciado na maneira como a diretoria do HE1 lidou com a pesquisa, criando um 

setor ligado ao hospital, à universidade e à fundação de apoio para substituir os 

centros de estudos ligados à Fundação de Apoio. Passou-se a controlar a realização de 

pesquisas dentro do HE, com regras que permitiram ampliar a captação de receitas 

com pesquisas. Segundo o superintendente:  

“Passamos a dizer: se é pesquisa não manda a conta para o SUS! Organiza aí e fala 
com o financiador (...) Os centros de estudo poderão continuar a existir, fora da 
universidade e do HE1, como iniciativa de esfera privada. Na utilização da marca 
universidade terão que entrar na fundação de apoio da universidade.” 

 
Na área assistencial, a oferta de vagas para usuários oriundos das unidades 

básicas de saúde, cujo acesso se deu de forma regulada pelo gestor, resultou em fortes 

resistências, que exigiram que a direção fizesse inúmeras reuniões com a 

superintendência:  

“O superintendente teve que usar todo seu prestígio para dizer ao professor 
doutor, titular não sei do quê, que ele ia ter que atender sim os 20 pacientes da 
UBS, porque senão não teria dinheiro para pagar sua casinha, não teria dinheiro 
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para pagar sua conta de luz. Assim, ele entendeu que tinha que atender. E aí 
começou a se adequar, mas com muita resistência dos médicos, que também não 
querem atender mais” (Coordenador dos ambulatórios). 

 

Um breve histórico da instituição ajuda a compreender melhor essa discussão. O 

HE1 foi constituído como uma instituição privada, criada a partir da instalação da 

Faculdade de Medicina, em 1933, e que resolveu construir o hospital-escola, 

inaugurado em 1940, pertencente aos professores. Segundo um dirigente, embora 

tenha sido federalizado em 1956, continuou sendo tratado como um hospital privado.   

“Os catedráticos – grandes figurões nacionais – consultavam na enfermaria. Esse 
espírito, guardada as devidas proporções, ainda permanece. A academia fazia a 
gestão. É como se o diretor mandasse nos corredores apenas. Não gestava mais 
nada, nem os funcionários, nem a produção de serviços” (Superintendente). 

 

Uma das mais conhecidas consequências da racionalização da vida hospitalar é o 

conflito entre o poder administrativo e o poder médico no hospital. Considerando este 

sistema dicotômico de autoridades, a introdução de uma lógica racionalizadora pela 

administração hospitalar embate sempre no poder de decisão do corpo médico que, 

por sua vez, ativa estratégias de conservação da autonomia dos serviços, que visam, 

como resultado final, a manutenção do poder médico na instituição. Os estudos de 

Carapinheiro (1998) demonstram que,  

“(...) o modelo de racionalidade médica dominava o modelo de racionalidade 
organizativa, fazendo sucumbir os projetos de controle social do poder 
administrativo nas zonas de ação e decisão mais vulneráveis para o reforço do 
poder médico no hospital”.  

 

Nesse modelo de racionalidade médica, é o ideal de uma prática liberal que os 

médicos, segundo a autora, procuram preservar na organização hospitalar. Sua 

autonomia pode ser caracterizada, entre outras coisas, pela manutenção do direito de 

selecionar clientela de acordo com os “casos clínicos interessantes”, reservar leitos, 

definir horários de trabalho, dedicar-se mais ou menos à assistência direta aos 

pacientes, etc., e, assim, contrapor-se à autoridade administrativa. A manutenção de 

tal autonomia na sua forma mais ou menos “ideal” vai depender das diferentes 

acumulações de poderes na instituição e difere, inclusive, entre os próprios médicos. 

“Na preservação da sua autonomia e independência e na conservação da posição 
dominante da sua autoridade e responsabilidade, a referência última dos médicos é 
a referência profissional, realidade transversal da sua presença na organização 
hospitalar, constituindo o poder de autorregulamentação uma outra forma de 
poder médico, totalmente imbricada no poder técnico-carismático” 
(CARAPINHEIRO, 1998). 
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A postura do diretor clínico, eleito pelos médicos para representar seus 

interesses e, em particular, dos docentes médicos e seus mais eminentes catedráticos, 

que abominam qualquer participação ou discussão, é destacada pelos entrevistados. 

Eles avaliam que esses catedráticos não têm nenhum compromisso com os objetivos 

institucionais, mas querem ganhar espaços na disputa por “uma hora cirúrgica ou mais 

um leito, mais um equipamento para a disciplina, para os especialistas da área dele” 

(Coordenador Administrativo). 

O poder médico evidencia-se nitidamente em outro exemplo. Um dos pontos 

críticos do HE1 é o PS. Há consenso que a demanda interna produzida pelo PS 

desorganiza e desestrutura o planejamento central e o controle das internações 

oriundo das disciplinas e cátedras. Para enfrentar os problemas decorrentes da 

existência de pacientes em macas no PS e leitos vagos nas enfermarias, a direção do 

HE1 tem avançado no controle sobre as disciplinas:  

“Vai internar cirurgia lá, porque eu estou precisando. Isso não é simples de fazer. Se 
a gastro está lotada e tem uma vaga na plástica, mandamos internar na plástica. 
Mas isso precisa ser feito com jeito, pois abre crise. A coisa pode voltar como uma 
avalanche em cima de nós, eu não posso criar condições para que alguém peça 
minha cabeça, entendeu?” (Superintendente).  

 

Vê-se, na fala acima, como a diretoria do hospital resulta de uma tensa 

composição de interesses, que deve ser “administrada” o tempo todo. Pode-se, 

perceber, também, como elementos importantes da micropolítica do hospital 

emergem, o tempo todo, nas falas dos dirigentes, permitindo vislumbrar sua 

complexidade e o quanto a política de contratualização consegue, ou não, alcançá-la 

ou modificá-la em algum grau.   

A dificuldade em lidar com os conflitos que expõem os interesses dos médicos e 

docentes foi determinante, na visão da diretora da enfermagem, para a não-

implantação da classificação de risco no PS, pois exigiria mexer com modos muito 

instituídos de funcionamento do hospital.  

“Quem interna e dá leito no HE1 é o médico. Para eles, não cabe à enfermagem 
resolver qual paciente é mais importante. Então tudo é bem complicado. Agora, por 
exemplo, no PS, a classificação de risco... o superintendente está com medo, e eu 
também, do impacto que vamos criar. Vamos começar a fazer triagem, criar uma 
demanda ágil que os residentes não têm...” (Diretora de enfermagem). 

 
Metas que exigem maior capacidade de enfrentamento com a corporação 

acadêmica ou com a corporação médica são mais desafiadoras e, por isso, evitadas: 
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“O que entra como meta na contratualização tem que acontecer, com certeza, de 
alguma forma e nós somos muito cobradas e tem que acontecer. E a gente vai 
justificar na frente dos gestores que tem pontuação e o hospital perde dinheiro. 
Então, até agora, das minhas metas eu estou muito tranquila. São coisas que a 
gente está indo muito bem. Tem algumas metas que são simples de manter, não só 
as de enfermagem. A gente teve que investir alguma coisa, é claro, mas tem 
algumas que são muito simples. As do ambulatório são bastante complicadas, 
porque envolvem contrarreferência, disponibilidade de vaga, acabar com as filas 
e aí ele vai bater muito, bate muito com academia, com pesquisa clínica” 
(Diretora de enfermagem). 

 
Já quando se trata de auditoria de prontuários e sistematização do trabalho da 

enfermagem, referidas anteriormente, sem confronto com o trabalho e o poder 

médicos, foi possível observar avanços. Por outro lado, a contratualização, que 

demonstra tanta potência para a emergência da enfermagem, não foi capaz de colocar 

em discussão a qualidade do cuidado para além dos limites da atuação formal da 

própria enfermagem, numa perspectiva de qualificação do cuidado e trabalho em 

equipe: 

“Olhamos tudo, mas a nossa intervenção fica mais do ponto de vista de 
enfermagem (...) Evitamos trabalhar do ponto de vista médico, mas é claro que 
existem situações que são pinçadas e que discutimos. Mas coisas muito berrantes. 
Evitamos realmente ficar vendo o prontuário como um todo. (...) a gente tenta 
fazer um julgamento só da parte de enfermagem” (Diretora de enfermagem). 

 

A diretora de enfermagem atribui esse receio ao fato de poder “mexer, 

dependendo do hospital, com estrelas da medicina, que não aceitam ser criticados”.  

No tocante às demais categorias, entretanto, é mais crítica, observando-se aqui, 

nitidamente, que há reprodução dos “instituídos”: 

“Sinceramente, nós temos muitos problemas, porque os outros serviços não 
acompanham, os serviços de apoio não conseguem acompanhar algumas 
mudanças que queremos fazer. E muitos dos processos de melhoria são difíceis, 
porque exigem uma pactuação com a farmácia, com a lavanderia, com a nutrição, 
com a manutenção, com a central de equipamentos, todos esses serviços (...) A 
enfermagem aqui perde muito tempo, um dos maiores problemas da enfermagem 
do HE1 é essa. O medicamento está sempre atrasado, mas é a farmácia que não 
providencia a tempo. Então o que a gente tem feito é trabalhar os processos de 
trabalho que dependem da enfermagem” (Diretora de enfermagem). 

 
De qualquer forma, é impressionante como a diretora de enfermagem, mesmo 

fazendo parte do “limiar de observação” (a alta direção) adotado no estudo, aporta 

elementos importantes para se compreender a lógica de funcionamento das 

corporações nos hospitais: “A enfermagem é muito adaptável. Ela tem se adaptado e 

não tem tido grandes problemas”.  
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Não houve, no entanto, significativas mudanças na relação da enfermagem com 

a área de apoio e com o próprio corpo clínico:  

“Onde já era boa continuou, onde tinha problema continuou com problema, mas 
não foi a contratualização em si que deu novo rumo para esse processo (...) O 
grande problema da contratualização não é da enfermagem e do corpo clínico, é da 
diretoria com o corpo clínico. É a coisa da academia. É a cultura que os residentes 
precisam aprender e que tem que ter 300 cirurgias, não pode ter 100. É a cultura 
que, se a gente vai estudar uma doença rara, nós vamos trazer os pacientes do 
Brasil inteiro para cá, que necessitarão de medicamentos caríssimos. O grande 
problema é esse” (Diretora de enfermagem). 

 

Os dirigentes do HE1 declaram assumidamente se utilizaram das diretrizes da 

contratualização vindas de “fora” por um ator externo ao hospital, para tentar, de 

alguma forma, influenciar ou intervir na micropolítica do hospital, tentando provocar 

as mudanças que avaliam como necessárias para um novo funcionamento do hospital 

universitário.  

“Olha, quem está mudando não somos nós. Quem está querendo que mude não 
somos nós. Quem nos contrata, quem manda o recurso é que está exigindo essas 
mudanças. Nós temos que mudar. Agora não temos mais que falar em produção, 
temos que falar em metas. E não são mais metas quantitativas, mas, 
fundamentalmente, metas qualitativas”. 

 
Destaque-se, por fim, que apesar da resistência anunciada, que os dirigentes do 

HE1 reconhecem, como não poderia deixar de ser, a marcada autonomia do trabalho 

médico e que, no mundo das relações que se estabelecem entre esses profissionais e 

seus usuários escapam, o tempo, dos mecanismos de controle embutidos nas 

estratégias racionalizadoras: “lá mesmo, na hora do atendimento, será que ele não 

cria uma demanda, não liga para os colegas e manda?” (Superintendente). 

 

A análise dos dados em processo: as “categorias-espelho” e as “categorias-novidade”   

 

O ganho metodológico nesta primeira estação foi a construção do conceito de 

“categorias-espelho” e “categorias-novidade”. As primeiras quase que “induzidas” ou 

“reflexos” do próprio roteiro de entrevista; as últimas, como aspectos novos, que não 

eram um simples decalque das questões do roteiro de entrevista. Percebemos que 

tínhamos que estar atentos para não cairmos na tentação de fazermos apenas uma 

avaliação da política usando a grade da política, ou seja, precisávamos evitar incorrer 

no erro de escutarmos apenas aquilo que perguntávamos. Estávamos conscientes de 
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que esse é um problema frequente nas avaliações de políticas públicas, que acabam 

funcionando como uma check-list montada a partir das diretrizes da própria política. É 

o que poderíamos chamar de uma “avaliação tautológica”. Bom exemplo disso são os 

instrumentos de avaliação adotados pelo Pacto pela Saúde, que são, literalmente, uma 

check-list construída a partir dos grandes eixos da política com colunas do tipo 

“cumprido”, “não-cumprido”, “prazo para ser cumprido”. Tínhamos que prestar 

atenção nas “novidades”, naquilo que transbordava a grade avaliativa. O que 

aconteceria nas próximas estações quando aplicássemos o mesmo roteiro de 

entrevista, montado a partir dos grandes eixos da política? Haveria uma reprodução 

das categorias empíricas? As “categorias-novidade” produzidas no HE1 poderiam 

também ser utilizadas nos próximos hospitais?    

 

Considerações sintéticas sobre as categorias produzidas no HE1  

 

O impacto do financiamento   

 

O financiamento é o item de maior impacto e visibilidade da política de 

contratualização dos hospitais de ensino no caso do HE1. A ampliação do volume e as 

mudanças implementadas no modelo de financiamento, como referido anteriormente, 

em particular no contexto de uma instituição açodada pela crise financeira e por forte 

endividamento, aponta não apenas para um cenário de maior equilíbrio econômico-

financeiro como permite que a organização passe a vislumbrar como viáveis projetos 

há muito desejados.  

Observamos, entretanto, desvirtuamento da lógica proposta pela política de 

contratualização. O gestor estadual passou a remunerar o HE1 por contrato global fixo 

e o cumprimento de metas, avaliadas trimestralmente, não foi considerado no 

cômputo dos valores recebidos pelo HE1, desconsiderando as diretrizes da política. 

Ao analisarmos essa categoria, já foi possível perceber uma primeira indicação 

de que a contratualização foi apropriada pela alta direção do hospital como um 

dispositivo a serviço das mudanças desejadas e da ampliação do controle gerencial. A 

ameaça de que o gestor do SUS diminuirá o aporte de recursos financeiros previstos 

no contrato caso as “metas não fossem cumpridas” (o que, ficou evidenciado, não é 
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opção do gestor) é frequentemente utilizada como meio de persuasão para que 

decisões e projetos da direção do hospital sejam implementados. 

O êxito da política observado em torno do financiamento, no entanto, não 

produziu sensação de conforto e esperança para gestores e dirigentes do HE1. Paira no 

ar muita desconfiança em relação à falta de sustentabilidade política e o risco de 

descontinuidade na política de contratualização por parte dos gestores federais. 

 

A contratualização: um jogo de autores ausentes  

 

O gestor estadual não se apropriou do processo efetivamente para produzir as 

mudanças que se pretendia instituir por meio da política de contratualização. 

Aparentemente norteou-se por uma postura simplista, supondo que organizações 

hipercomplexas, como o HE, serão capazes de produzir alterações em seu padrão 

organizativo a partir de metas estabelecidas e vinculadas ao repasse de recursos 

financeiros previstas em dada política ou pelo efeito transformador provocado pela 

comparação de diferentes indicadores entre os HEs. Na verdade, uma maneira de não 

enfrentar efetivamente as relações de poder implicadas na gestão de redes e 

estabelecimentos hospitalares de ensino, onde o poder dos médicos e dos docentes se 

potencializa sinergicamente.  

O MS, inicialmente dirigente do processo, foi se retirando de cena, sem garantir 

a recomposição dos recursos necessários ao equilíbrio financeiro do contrato e sem 

implementar mecanismos de monitoramento e avaliação do processo, concebidos 

como essenciais para o sucesso da política. As entidades representativas dos 

secretários de saúde – Conass e Conasems –, por sua vez, não assumiram a política de 

contratualização como uma prioridade. 

Resta-nos destacar o protagonismo da alta direção do HE1 na condução da 

contratualização, contrapondo-se à postura pouco comprometida dos gestores do SUS.  

Torna-se claro que um dos pressupostos centrais da política não se cumpriu. A 

contratualização constituiu-se em um jogo de atores ausentes, contrariando os 

pressupostos contidos na política governamental. Era preciso procurar entender se 

esse achado era singular ao HE1 ou se seria possível encontrar nas demais estações 
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diferentes protagonismos assumidos pelos gestores do SUS (estadual ou municipal) no 

processo de contratualização dos HEs.  

 

A integração do hospital ao sistema de saúde: um jogo difícil  

 

As mudanças produzidas no HE1 não foram capazes de impactar 

significativamente no modelo assistencial da instituição, tal qual previsto nas diretrizes 

da política de contratualização. Na verdade, as transformações observadas, tais como 

a (pequena) oferta de primeiras consultas ambulatoriais para regulação do gestor, a 

reorganização nos ambulatórios especializados e as melhorias do processo de trabalho 

da enfermagem são, nitidamente, ou concessões da instituição para se adequar às 

‘regras do jogo' e garantir a captação dos recursos financeiros implicados ou a 

utilização instrumental da contratualização como dispositivo persuasivo para 

implementação de processos racionalizadores já desejados pela direção do HE1 (alguns 

efetivamente transformados em metas no contrato).  

É preciso, ainda, considerar o impacto que outras iniciativas políticas (abertura 

de AMA e AME na região do HE1, por exemplo) podem ter tido sobre a transformação 

do padrão de oferta de serviços do HE1. Nesse sentido, é preciso observar melhor, nas 

próximas estações, como as configurações dos sistemas locorregionais de saúde 

contribuíram, ou não, para a maior integração dos HEs ao sistema de saúde. Esse pode 

ter sido um fato subestimado na contratualização que deve ser mais bem 

caracterizado.       

 

O “fetiche” da informação: a “irracionalidade” da “racionalização”  

 

Considerando que a “alma” da política de contratualização é exatamente o 

contrato de metas transformadas em indicadores, alimentadas por sistemas de 

informação inteligentes e ágeis, foi possível observar o quanto, nessa primeira estação, 

o uso competente e intensivo de indicadores ainda é um desejo ou uma promessa. A 

aposta do gestor estadual para o êxito da contratualização é o potencial transformador 

do monitoramento de resultados (indicadores) e a análise comparativa de cada HE 

com outros hospitais. Para tanto, criou um sistema (SAHE), baseado em resultados e 
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não em processos, por vezes sem relação significativa com as metas contratualizadas, 

percebido pela direção do HE1 como instrumento de avaliação de desempenho 

institucional irrelevante, uma obrigação formal. 

No HE1, revelou-se um elemento “irracional” dentro da racionalização: três 

sistemas de informação correndo em paralelo, sem “conversarem” entre si e, afinal, 

alimentando pouco ou nada o processo decisório, como as estratégias racionalizadoras 

almejam.   

A informatização emerge como um sistema ritualístico, marcado pelo 

contratualismo, que tem o fetiche da informação como base tecnológica 

racionalizadora, mas que se expressa marcadamente pela irracionalidade dos múltiplos 

sistemas em uso, deixando transparecer o irracional dentro da racionalização. 

A existência de bancos de dados paralelos, às vezes trabalhando com 

informações redundantes e sem diálogo entre si, pareceu-nos um aspecto a ser 

observado nas outras estações. Será que esse problema é localizado no HE1 ou ele 

pode ser encontrado nos demais hospitais? Se o problema existe, o que o explica? O 

quanto a informação tem sido utilizada para alimentar, de fato, o processo decisório e 

contratual?  

 

A contratualização na esteira da racionalização da vida hospitalar 

 

Nessa primeira estação, chama a atenção como a contratualização encontra 

ressonância com um movimento interno ao hospital de “profissionalização da gestão”, 

de aumento dos mecanismos de controle e de avaliação, de ensaios de enfrentamento 

com o poder médico. A contratualização vem a montante com certa tendência que já 

estava sendo ensaiada no hospital. A implantação de programas de qualidade e a 

busca de maior controle gerencial, por vezes beirando o panoptismo, de acordo com a 

conceituação exposta anteriormente, tiveram na contratualização um dispositivo de 

reforço (e persuasão) para as mudanças almejadas pelos dirigentes do HE1 e foram 

largamente utilizadas no campo da micropolítica como estratégia de convencimento e 

disputa de projetos com outros atores. A contratualização é sinérgica ao vetor 

racionalização em curso.  
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Caberá observar, então, se é possível constatar tal fato nos demais hospitais de 

ensino e em que consiste tal convergência. Indo um pouco mais além, talvez caiba 

caracterizar melhor essa “onda” racionalizadora, se for confirmada, interrogando 

sobre as causas de seu aparecimento. No caso do HE1, a contratualização está sendo 

“instrumentalmente” utilizada pelo superintendente como reforço de um conjunto de 

iniciativas anteriores voltadas para o disciplinamento do trabalho médico no hospital. 

Será possível reconhecer tais processos racionalizadores nas outras estações de 

observação? Que características assumem?   

 

Contratualização e micropolítica do hospital  

 

A análise do HE1 indica que questões que implicariam em disputas com as 

instituições – médica e acadêmica –, e que marcam fortemente a micropolítica do HE1, 

não foram adequadamente consideradas na formulação da política. Assim, a regulação 

de cirurgias eletivas pelo gestor, a progressiva desmobilização de leitos ofertados para 

a saúde suplementar, a implantação de acolhimento e classificação de risco no PS, por 

exemplo, não foram enfrentadas e implantadas.  

A estrutura de poder acadêmica é um complicador para o processo de 

contratualização. Integrar o ‘hospital de propriedade dos professores’ ao SUS não é 

tarefa fácil, que se resolva com o estabelecimento de metas e com a ameaça de que os 

recursos serão cortados pelo gestor, até porque este é de fato um ator ausente. O HE 

se porta como um polo de dominação e tende à reprodução de instituídos muito 

fortes, com a Instituição Médica, por exemplo. Por outro lado, o corpo de enfermagem 

apresenta-se mais identificado com os pressupostos de racionalização da vida 

hospitalar, e, mais do que isso, pelo menos neste primeiro hospital, mostra-se como 

potencial aliado para o cumprimento das metas estabelecidas pela contratualização. 

De qualquer forma, pretendemos estar mais atentos para o quanto mudanças apenas 

nos ‘pressupostos de qualificação da gestão’ ou da ‘mudança do modelo de cuidado’ 

estão sendo insuficientes para impactar a micropolítica de uma organização tão 

complexa como o hospital de ensino.  

Neste estudo partimos do pressuposto – e os achados preliminares no HE1 

parecem corroborar essa premissa – de que a racionalidade instrumental e normativa 
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presente em propostas como a contratualização dos HEs, cada vez mais sedutoras para 

gestores e gerentes, apresenta limites concretos, mesmo quando o dirigente se utiliza 

do aumento do financiamento como instrumento de pressão junto aos trabalhadores, 

em particular junto aos médicos/docentes. Apresentada como panaceia para os males 

das organizações hospitalares, será duramente ‘questionada’ quando for apresentada 

como ‘pacote’ a ser implantado no hospital. Os dados obtidos neste primeiro hospital 

estudado parecem sinalizar claramente isso. É o que procuraremos analisar nas 

próximas estações...  
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CAPÍTULO 3  

SEGUNDA ESTAÇÃO 
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O Hospital de Ensino 2 (HE2)  

 

A segunda estação visitada para obtenção e análise do material de campo foi um 

hospital estadual localizado em uma das mais importantes regiões metropolitanas do 

interior paulista, inaugurado em 2000 pelo governo do Estado de São Paulo. 

Esse hospital de ensino, daqui por diante identificado como HE2, é administrado 

por uma universidade estadual através de um contrato de gestão, com metas de 

produtividade e qualidade, mantido entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP) e a 

Organização Social constituída pela universidade para tanto.  O HE2 foi o primeiro 

estabelecimento hospitalar no interior do Estado a atuar dentro desse modelo que 

teria sido baseado em um programa similar implantado na região da Catalunha, na 

Espanha. 

Construído para ser uma unidade hospitalar secundária e terciária, integrada à 

rede pública de saúde e referência regional para seis municípios de uma das 

microrregiões da região metropolitana no qual está localizado, com população 

estimada em 650 mil habitantes, o HE2 foi preparado para atender 6.500 consultas 

ambulatoriais/mês em 37 especialidades, casos de urgência referenciada e realizar, em 

seus 267 leitos, 1.500 internações/mês, 650 cirurgias/mês, 300 partos/mês e 14 mil 

exames laboratoriais/mês.  

É um dos maiores hospitais da região metropolitana em que está localizado e 

têm uma área construída de 22 mil m2, sete andares e dois anexos. Sua efetivação 

permitiu uma expressiva redução da demanda de pacientes atendidos na universidade. 

No HE2, todos os agendamentos de consultas, exames e cirurgias são 

disponibilizados para os seis municípios nas várias especialidades, regulados pelo 

Núcleo de Saúde Pública do próprio HE2.  É a unidade hospitalar da região que mais 

recebe casos encaminhados, inclusive de urgência referenciada, oriundos da Central 

de Regulação Médica da Diretoria Regional de Saúde (DRS), subordinada à SES-SP.  Os 

problemas identificados e as readequações necessárias na programação da oferta 

prestada pelo HE2 são discutidos mensalmente entre secretários municipais de saúde, 
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diretoria do HE2 e DRS. Os municípios possuem cotas de vagas, agendadas 

quinzenalmente, com prioridade para os serviços deficitários nas redes municipais. 

Segundo a direção do HE2, o planejamento estratégico do hospital é 

permanentemente avaliado para que os recursos orçamentários e a eficácia da 

assistência possam ser dimensionados, conforme a demanda de cada município. Com a 

SES-SP são realizadas reuniões a cada três meses, para avaliação do cumprimento de 

metas preestabelecidas no contrato de gestão e análise da variação dos custos 

operacionais do hospital.  

Trata-se de uma organização hospitalar reconhecida pelo tratamento 

humanizado e excelência técnica, equipamentos de ponta e instalações confortáveis e 

seguras, o que lhe rendeu grandes conquistas, tais como o reconhecimento como um 

dos 10 melhores hospitais do Brasil em assistência (2002) e o título de Hospital Amigo 

da Criança da Unicef e Ministério da Saúde. Foi o primeiro hospital público do País a 

conseguir os níveis 2 e 3 da Certificação de Acreditação Hospitalar.  

Outro ponto que merece destaque foi o investimento em um moderno sistema 

de gestão informatizada hospitalar. Foi o primeiro hospital público do Estado de São 

Paulo a implantar um sistema de TI (MV 2000i) que administra as informações geradas 

em todos os setores do hospital, inclusive com um módulo exclusivo de prontuário 

eletrônico do paciente. 

É utilizado como campo de práticas contínuas para atividades de ensino 

relacionadas à assistência médico-hospitalar, tanto em graduação como em pós-

graduação, e serve ainda como campo de práticas para pesquisa na área de saúde. 

Desenvolve atividades de educação permanente para o aperfeiçoamento de 

profissionais da área da saúde, do corpo funcional do hospital, bem como de outros 

profissionais com atuação na rede pública da região. 

O corpo administrativo do HE2 é composto por docentes da universidade e 

profissionais qualificados que possuem uma longa experiência em administração 

hospitalar. Integram sua diretoria um diretor-superintendente, uma diretora 

administrativa, um diretor de assistência, um diretor clínico e sete gerentes (serviços 

de assistência, serviços de apoio médico, geral, administrativo, financeiro, de 

engenharia, de recursos humanos), além de um coordenador de ensino e pesquisa. A 

diretoria é nomeada pela reitoria da universidade.  
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O HE2 possui 1.135 funcionários e uma relação funcionário/leito de 4.2, índice 

menor que a maioria dos hospitais públicos do Brasil. Os funcionários são admitidos 

através de processos seletivos públicos e contratados pelo regime da CLT, sob 

responsabilidade da Fundação de Desenvolvimento da universidade. No HE2, todos os 

médicos têm residência oficial em sua área de atuação e alguns, inclusive, com 

qualificação de mestrado e doutorado. A enfermagem representa a maior área 

funcional do hospital, com cerca de 500 profissionais e tem se dedicado à 

implementação de práticas de sistematização da assistência ao paciente. 

O orçamento do HE2 é mantido e definido anualmente pela SES-SP, segundo 

dados de produção assistencial. A verba alocada para o HE2 divide-se em dois 

componentes. O primeiro, que representa 90% do valor total orçamentado, está 

relacionado com a produtividade. Os outros 10% estão relacionados a indicadores de 

qualidade da assistência à saúde, entre eles o índice de satisfação do usuário, as baixas 

taxas de infecção hospitalar, redução de cesáreas, agilização do atendimento, entre 

outros. 

Desde a sua implantação, o HE2 adotou o sistema de custos por absorção por 

centro de custo, que gerencia 29 centros de custos produtivos, 24 auxiliares e 41 

administrativos. De acordo com informações disponíveis no sítio do HE2 e de seus 

dirigentes entrevistados, atualmente está empenhado na obtenção de mais uma 

ferramenta de trabalho, o custo por atividade ABC e na implantação do PRECAP, um 

projeto de reintegração de capital permanente, que tem como objetivo estabelecer 

uma política de investimentos para substituição progressiva de seu parque 

tecnológico.  

Seu corpo clínico conta com cerca de 300 médicos contratados e docentes, além 

de residentes e alunos do internato da Faculdade de Ciências Médicas da universidade, 

cobrindo as principais especialidades médicas.  

Realiza atendimentos 100% SUS nas quatro clínicas básicas (clínica médica, 

cirurgia geral, pediatria e gineco-obstetrícia). Atualmente, atuam em seu ambulatório 

profissionais de 37 especialidades médicas. 

Os serviços assistenciais priorizados no hospital foram definidos pela SES, 

universidade e municípios da região antes de sua inauguração, com objetivos claros de 

participar da organização da assistência, articulação dos serviços, definição dos fluxos 
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e referências resolutivas que ajudaram a saúde regional, inclusive no desafogamento 

do Hospital de Clínicas da universidade, localizado na sede da região metropolitana, 

principal “porta” de acesso hospitalar para os usuários do SUS na região. 

A influência positiva do HE2 na área de saúde da região é crescente. As demandas 

clínicas e cirúrgicas nas cidades de origem atendidas pelo hospital reduziram-se 

consideravelmente, e em muitos casos, como os procedimentos de hérnias e cirurgias 

pediátricas eletivas, não existe espera maior que cinco dias. Atualmente o HE2 passa a 

ter maior participação na oferta de diversas especialidades cirúrgicas, inclusive as de 

alta complexidade como as bariátricas, neurológicas e ortopédicas. 

Todos os serviços das chamadas grandes áreas (Clínica Médica, Ginecologia e 

Obstetrícia, Cirurgia e Pediatria) são coordenados pelo corpo docente da Faculdade de 

Ciências Médicas da universidade (FCM). A presença de 19 docentes no quadro 

permanente do HE2 contribui para a alta qualidade do ensino de graduação com 

características secundárias, que se refletem nos serviços prestados pelo hospital. 

O aproveitamento do HE2 para as atividades de ensino de graduação, residência 

médica e pós-graduação foi um dos motivos para a assinatura do convênio entre a 

universidade e a SES-SP. As atividades de pesquisa no HE2 seguem o caminho da 

crescente produção científica da FCM nos últimos anos. Todas as atividades de 

pesquisa no HE2 são orientadas pelos docentes da FCM com apoio de salas de aulas, 

laboratórios, bibliotecas, auditórios e ambulatórios com redes de comunicações 

modernas e totalmente informatizadas.  

Desde 2001, o HE2 conta com 40 vagas para residentes, oferecidas em conjunto 

com os departamentos da FCM, em estágio regular distribuídos pelas áreas de cirurgia 

geral, pediatria, otorrinolaringologia, ginecologia e obstetrícia, clínica médica, 

oftalmologia, UTI de adultos e no serviço de emergência, buscando promover o 

treinamento e qualificação de médicos para o futuro exercício de sua especialidade. 

Todos os programas do HE2 são credenciados junto à Comissão Nacional de Residência 

Médica (CNRM). 

O HE2 foi certificado e contratualizado pelo Ministério da Saúde e o Ministério da 

Educação como hospital de ensino (HE) a partir de novembro de 2004.  

Note-se que no material institucional disponível no sítio do HE2, bem como em 

prospectos e documentos acessados, reproduzindo a observação já destaca para o 
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HE1, não há sequer uma menção ao fato de o hospital ser certificado e 

contratualizado como hospital de ensino. Por outro lado, as demais premiações ou 

certificações são amplamente destacadas. Nem ao menos consta, nos espaços 

destinados à administração e orçamento do HE2, que parte dos recursos financeiros 

para a manutenção do estabelecimento provém do SUS e da política de 

contratualização como HE. 

As informações que permitiram analisar o processo de contratualização do HE2 

foram obtidas em agosto de 2009 por meio de entrevistas realizadas no próprio 

hospital, pré-agendadas e gravadas mediante autorização dos entrevistados.   

As entrevistas nesse hospital, assim como nos subsequentes, contaram com a 

participação de uma “força-tarefa” de pesquisadores da Linha de Pesquisa Política, 

Planejamento e Gestão em Saúde do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

da Unifesp, o que propiciou a coleta de rico material empírico produzido a partir das 

entrevistas de campo. 

Nesta estação, de acordo com os objetivos centrais do estudo, procuramos 

compreender a importância do processo de contratualização para o HE2 e as 

mudanças, resistências e dificuldades que poderiam ter ocorrido a partir da política de 

reforma do sistema hospitalar de ensino, que pressupunha mudanças a partir das 

quatro grandes linhas já destacadas, na perspectiva dos gestores e dos atores 

institucionais diretamente vinculados à direção do estabelecimento hospitalar de 

ensino. 

Foram entrevistados os seguintes sujeitos: 

1) O Diretor-Superintendente, à frente da direção do HE2 desde a sua 

inauguração, entrevistado em 6 de agosto de 2009. Participou de todo o 

processo de certificação e contratualização do HE2 como hospital de ensino; 

2) A Diretora de Assistência, entrevistada em 5 de agosto de 2009, atua no HE2 

desde sua fundação e é responsável pela área desde 2005. 

3) O Diretor Administrativo, entrevistado em 5 de agosto de 2009, responsável 

pela área administrativa, também no HE2 desde sua fundação. Atuou 

diretamente no processo de contratualização e faz parte da Comissão de 

Acompanhamento do Contrato de Metas. 

4) A Gerente de Enfermagem, entrevistada em 5 de agosto de 2009, 
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funcionária do HE2 desde 2000 e responsável pela enfermagem há três anos. 

5) A Coordenadora do Núcleo do Centro de Ensino e Pesquisa, Núcleo de 

Saúde Pública e da Comissão de Qualidade do HE2, entrevistada em 5 de agosto 

de 2009. Também participou de todo o processo de certificação e 

contratualização do HE2 como hospital de ensino e participa da Comissão de 

Acompanhamento do Contrato de Metas. 

Por se tratar de um hospital que se encontra sob gestão estadual, na análise 

deste campo utilizamos elementos da entrevista com o gestor responsável pela 

política de contratualização dos HE no âmbito da SES/SP, realizada em 14 de março de 

2008.  

A categorização do conteúdo das entrevistas foi conduzida com base nas 

categorias empíricas criadas a partir da análise do material de campo do HE1. O 

questionário semiestruturado testado no HE1 era o mesmo, mas as entrevistas foram 

realizadas com alguns focos. Primeiro, precisávamos identificar se os achados 

anteriores estavam presentes (ou não) também no HE2, ou seja, com a preocupação de 

caracterizar os elementos comuns e divergentes entre eles. Porém, interessava-nos, 

principalmente, observar as “singularidades” e as especificidades dessa nova estação 

em relação ao processo de contratualização, em busca de outros achados, problemas e 

chaves que permitissem aprofundar a análise do objeto em estudo. Tornava-se mais 

clara a importância do itinerário que estava sendo construído nas visitas aos hospitais, 

ou estações de observação, para se compor um quadro com as principais questões da 

política de contratualização.  

 

O impacto do financiamento  

 

A primeira constatação em relação ao HE2 é que esse hospital, ao contrário do 

caso discutido anteriormente e de tantos outros estabelecimentos de saúde que 

prestam serviços ao SUS, já se constituiu livre da lógica de faturamento e captação de 

recursos por produção de serviços. Desde o início do seu funcionamento, em 2000, 

está fortemente alicerçado na cultura de contrato de metas e orçamentação fixa anual, 

embora, como salienta o seu diretor administrativo, “o estado acompanhe o 

faturamento para ver se não ocorre queda de performance”. 
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Em sentido oposto ao que observamos na primeira estação, para o HE2 a 

questão do financiamento revela-se sem a mesma importância e impacto em sua 

dinâmica institucional. Isso se deu, pelo que pudemos identificar, em virtude da lógica 

de financiamento da instituição, que tem suas receitas previstas anualmente em 

contrato de gestão com a SES-SP. Deve-se considerar, entretanto, que se trata de uma 

organização hospitalar com apenas nove anos de funcionamento, um parque 

tecnológico ainda recente e excelente estrutura predial. Apresenta evidente equilíbrio 

econômico-financeiro e não possui dívidas. Assim, a expectativa da direção do HE2 com 

a contratualização como hospital de ensino era utilizar prioritariamente os recursos do 

incentivo à contratualização em investimentos e em ações de ensino e pesquisa.  

Segundo o superintendente: 

“Nós sempre achamos que esse dinheiro viria no sentido do investimento, para 
diferenciar, nós nunca pensamos nesse dinheiro para o custeio. Tanto é que nós 
construímos uma área de ensino de quase 2.000 m

2
 que é fruto dessa história do 

hospital de ensino e que não é só os alunos que usam. A rede municipal de saúde 
usa direto pra cursos de reciclagem”. 

 

Nos primeiros anos, de forma muito confusa, segundo relatos do 

superintendente e da coordenadora do Núcleo de Saúde Pública, os recursos foram 

disponibilizados para o HE2 por meio da universidade (a certificação do HE2 foi feita em 

conjunto com o “complexo hospitalar” da universidade, forma utilizada por várias 

instituições para demonstrar ao governo federal o cumprimento dos pré-requisitos 

exigidos). Segundo o diretor administrativo: 

“Nós imaginávamos que essa verba de ensino iria ser creditada numa conta do 
HE2 sem passar pela SES-SP, ou seja, iríamos receber um dinheiro do ministério, 
utilizá-lo e prestar contas para o ministério. Imaginávamos que fosse assim. Por 
questões burocráticas diversas, pela forma que fomos contratualizados com a 
Secretaria de Estado, o que aconteceu? A SES-SP entendia e entende que qualquer 
verba que um hospital orçamentado receba tem que passar pela Secretaria de 
Estado. O ministério creditou esse dinheiro na Secretaria de Estado. No período em 
que chegou, nós utilizávamos esse dinheiro de uma forma adequada. Aplicamos 
uma parte na área de ensino, outra no custeio e também em investimentos, em 
construções e equipamentos. Mas nunca precisamos prestar conta do dinheiro de 
ensino em separado porque para a SES-SP esse dinheiro tinha sido incorporado na 
secretaria. E nós recebemos assim por um bom tempo, uns anos. E agora, a partir 
desse ano, não mais”. 

 

A SES-SP, sob a alegação de que se tratava de um próprio estadual (um hospital 

que pertencia ao governo estadual), embora gerido em regime de contrato de gestão 

por meio do convênio com a universidade, e que o contrato já apresentava um 
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equilíbrio em virtude das metas estabelecidas anualmente, reivindicou e obteve junto 

ao MS a transferência desses recursos para o Fundo Estadual de Saúde. No entanto, 

deixou de repassá-los ao HE2 – impasse que ainda persiste. Ou seja, o HE2 beneficiou-

se dos recursos financeiros da contratualização apenas nos dois primeiros anos. Daí 

por diante, os recursos foram utilizados pela SES-SP para outras finalidades ou para 

amenizar os gastos efetuados com recursos próprios no contrato com o HE2.  

“Esse dinheiro não foi repassado para nós de imediato. Ele ficou retido. Por algum 
motivo perceberam que nós estávamos incluídos no bolo da universidade e a 
secretaria dizia que esse hospital era dela. O recurso começou a cair no FUNDES. Foi 
um ‘estica-e-puxa’ enorme pra gente conseguir esse dinheiro por mês. Porque a 
secretaria dizia que já repassava o dinheiro. Mas eu acho que o problema maior foi 
que a própria universidade na época foi um pouco inocente. O docente que estava 
cuidando dessa história de hospital de ensino diz que fez uma bobagem na hora 
desse processo. Separou o dinheiro da universidade e o dinheiro do HE2 acabou indo 
para o FUNDES. Foi uma conversa muito complicada. Acho que era uns R$ 205 
mil/mês e aí começou a vir através de um termo aditivo. Depois não veio mais”. 
(Superintendente) 

 

Além do não-recebimento do incentivo à contratualização, a SES-SP incorporou 

ao seu custeio e não repassou ao HE2 os recursos oriundos da ampliação dos valores 

que o Ministério promoveu em setembro de 2007, da ordem de R$ 100 mil por mês 

para o HE2. Segundo o diretor administrativo: 

“Era pra reorganizar as demandas junto as DRS de alta e média complexidade. Mas 
a secretaria entendeu que a gente não tinha que receber mais cem mil, porque já 
éramos um hospital orçamentado e que qualquer verba adicional que a gente 
precisasse, deveria ser motivo de uma repactuação entre o HE2 e a secretaria. 
Precisaríamos demonstrar a necessidade. E, a partir desse ano, nem aqueles 205 
mil/mês iniciais passamos a receber, pois eles também entenderam que o nosso 
orçamento já está adequado, que já foi reajustado pelos índices de inflação”.  

 

A SES-SP considera apenas o formato de pagamento global por cumprimento das 

metas contratualizadas com o HE2 como uma OS. Desconsidera a política de 

contratualização como HE, retendo para si os recursos federais correspondentes. 

Conforme atesta a coordenadora do Núcleo de Saúde Pública do HE2: 

“A SES-SP não explicita isso. Ela fala que no começo não caiu. Depois teve novo 
termo aditivo para esse recurso. Depois disseram que o que a gente faz já estava 
contratualizado. Só que não é verdade. Na contratualização não tem nada de 
ensino. Hoje a gente tem 50 residentes, 120 internos do quinto e sexto anos, mais 
alunos da farmácia e enfermagem e isso não tem nada na contratualização. Nos 
dois primeiros anos brigamos. Depois pararam, atrasaram, veio devagar... Esse ano 
nada, nada do recurso veio para cá, nada chegou para a gente. Já fomos a 
Brasília para ver se dá para esse recurso não vir para a SES, mas a 
contratualização é fundo a fundo. Teve aumento na contratualização e a gente 
nunca viu. Esperneamos muito. Estamos mantendo a estrutura de ensino, mas...” 
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O principal investimento com os recursos novos oriundos da contratualização foi 

a construção de um prédio específico no espaço físico do terreno do hospital para a 

instalação do Centro de Ensino e Pesquisa, composto de quatro salas de aula, um 

amplo anfiteatro para mais de cem pessoas, biblioteca, biblioteca virtual e área para os 

docentes. Foi implantado, segundo o diretor administrativo, com a expectativa de que 

essa área de ensino do hospital, que já existia, fosse ampliada, o que de fato 

aconteceu.  Segundo a diretora de enfermagem: 

“A verba do hospital de ensino tem ido para a secretaria e não tem sido repassada 
para o hospital. A verba que a gente até recebeu no início, que usou para modificar 
a estrutura tecnológica pra receber os alunos – sala de aula, incorporação de 
computadores, data show, etc. A gente conseguiu alguns investimentos, mas muito 
mais vinculados a outras fontes do que à contratualização. Com isso, nós 
compramos bonecos para eles terem aulas aqui, simuladores, laptop e tal.” 

 

O impacto financeiro da contratualização como HE, portanto, restringiu-se ao 

investimento na estrutura de incentivo ao ensino e a pesquisa que hoje existe no 

hospital. Construiu-se uma grande área de ensino que é utilizada pelo hospital e pelas 

secretarias de saúde da microrregião onde o HE2 está inserido, o que é apontado pela 

alta direção do HE2 como um fator de facilitação e melhoria da relação com a rede 

regional do SUS e com os próprios gestores. Esse investimento resultou em ampliação 

do custeio e consequências diretas no equilíbrio financeiro da instituição. De acordo 

com o diretor administrativo: 

“Hoje eu tenho prédios, com alunos e tal, mas eu não tenho essa verba. Ou seja, 
você acrescentou coisas para fazer e não teve, a partir de um determinado 
momento, um repasse com essa finalidade que foi a razão inicial do investimento 
(...) A orientação que nós tivemos é assim: ‘Se vocês tiverem dificuldade financeira, 
por um motivo do hospital qualquer, ou até por causa da área de ensino que foi 
implantada lá, nós sentaremos e vamos repactuar o valor’. São condições 
complicadas que a gente sabe que acabam não ocorrendo na prática.” 

 

Entretanto, a situação financeira, antes confortável, começa agora a preocupar a 

alta direção do estabelecimento. Escapa, na entrevista com a diretora de enfermagem, 

atenta ao quadro financeiro do HE2, a seguinte preocupação: 

“Na realidade, esse ano, a gente recebeu uma diminuição da verba de 5%. Acabou 
reduzindo um pouquinho e somado a  isso a inflação do período a gente ficou com 
um déficit de receita sim, que estamos tentando melhorar com redução dos custos 
relacionados a materiais. Nas pessoas não mexemos, temos mantido o mesmo 
quadro de pessoal. Hoje o hospital está com um déficit programado. A gente já 
tem um déficit previsto até o final do ano. Teríamos até uma boa situação 
financeira, pois nunca tínhamos ficado com um déficit. Mas a gente tinha uns 
recursos alocados para situação de urgência  mesmo, assim. Estamos conseguindo 
manter. Estamos buscando eficiência institucional, melhorando a alocação de 
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recurso, gastando menos, com mais segurança, fazendo uma boa gestão de custos 
dentro das unidades…” 

 

Não há similitude, objetivamente, entre o quadro observado no HE1 e HE2 no que 

se refere ao financiamento e à sustentabilidade do hospital. Nem de longe as 

condições de forte impacto e dependência dos recursos referentes ao incentivo à 

contratualização observados no HE1 se reproduzem nesta segunda estação visitada. 

Deve-se levar em consideração o que relata a diretora assistencial que considera os 

recursos advindos da SES-SP suficientes: 

“Uns R$ 5,6 milhões, mais ou menos por mês, é o que está vindo agora. A gente 
sempre achou bom. O orçamento sempre coube, a gente conseguiu fazer todas as 
coisas. Tanto que a gente acha que esse é um bom modelo. Mas, há uns dois anos, 
um ano e meio, a gente viu umas coisas meio estranhas a respeito do orçamento. O 
orçamento de 2009 e para o ano que vem teve um corte, sem explicação, que eles 
chamam de contingenciamento, uma coisa que a gente não ouvia tanto, e 
começamos a ouvir no ano passado. Temos ficado um pouquinho mais 
preocupados. Mas o nosso orçamento, em geral, é suficiente para o que a gente 
faz”. 

 

 

A contratualização: um jogo de atores ausentes 

A construção de todo o processo de negociação visando à certificação e 

contratualização do HE2 como hospital de ensino deu-se basicamente entre sua 

direção e o Ministério da Saúde. Segundo o superintendente:  

“Foi uma batalha da direção que durou mais de um ano. Fomos conversando, 
mostrando e caímos na simpatia dos dirigentes do MS. Foi aí que, numa simulação 
do contrato de metas, o MS viu que éramos o hospital que tinha o melhor 
desempenho no país, considerado o mais organizado entre todos os hospitais. 
Então, o MS nos visitou e tenho a impressão que passou a ter certa simpatia pela 
organização...” 

 

A direção do HE2 acredita que o fato de o estabelecimento gozar de 

reconhecimento nacional pela excelência em termos de gestão foi decisivo para 

superar os impasses. Isso é inegável, inclusive pelos relatos obtidos junto à alta direção 

do MS. Desconsidera, entretanto, entre outras coisas, que seu processo de certificação 

e contratualização como HE contou também com poderoso lobby interno ao próprio 

MS, articulado por atores vinculados à universidade que ocupavam cargos importantes 

na estrutura do MS ou em locais estratégicos na operacionalização da política. É 

possível questionar até mesmo se o hospital conseguiria obter a certificação se esse 

conjunto de forças políticas não tivesse agido de forma articulada e intensa.   
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É visível na análise do material empírico do HE2, assim como já tínhamos 

observado no caso do HE1, que o processo de contratualização foi constituído como 

um ‘jogo dos atores ausentes’.  Os dirigentes entrevistados reconhecem que não 

houve participação efetiva da reitoria e da direção da Faculdade (apenas na dimensão 

burocrática), das secretarias municipais de saúde e do Conselho Municipal ou Estadual 

de Saúde. Destacam, apenas, a participação formal da SES-SP, por meio de sua 

diretoria regional de saúde, e, em algumas oportunidades, de um assessor do nível 

central da SES-SP responsável pelos hospitais de ensino.  Não houve participação dos 

alunos da graduação ou da pós-graduação, docentes, médicos, nem dos funcionários. 

Segundo o superintendente:  

“Infelizmente eu não tive uma ajuda no âmbito da SES-SP. Apesar de eu me dar 
muito bem com eles, havia certa descrença que nós conseguiríamos, porque todo 
mundo dizia que era um processo fechado e que dificilmente o Ministério iria 
abrir novos contratos (...) Havia uma descrença que alguém conseguiria credenciar 
um novo hospital de ensino”. 

 

Um dos grandes entraves apontado pelos dirigentes do HE2 foi a fragilidades dos 

gestores na condução da política de contratualização. Sem exceção, caracterizam a 

estrutura regional da SES-SP (o DRS) como um “gestor fraco, desqualificado 

tecnicamente”, com baixa capacidade regulatória. De acordo com a coordenadora do 

Núcleo de Saúde Pública do HE2: 

“É impressionante isso. No começo conseguimos pactuar com eles porque tinha 
uma pessoa com alta capacidade de pactuação, técnica. Uma profissional que 
definiu com a gente todo o perfil do nosso ambulatório a partir das necessidades da 
região. Só que depois desse processo só as consultas estavam reguladas aqui. O 
resto acontecia na DRS. Os municípios pediram para a DRS abrir mão e o hospital 
passar a assumir a marcação das consultas e SADT aqui. A regulação passou a ser 
toda aqui dentro. Eles não têm essa capacidade. Não têm técnicos para a 
interlocução. Na comissão de acompanhamento eles não têm técnicos. A cada 
ano muda o técnico que não sabe nem o que é a política de HE, e tenho que dar 
uma aula, dizer o que é a política dos HE, como funciona, apresentar e disponibilizar 
as portarias, os fluxos, os papéis, eles desconhecem. É uma relação muito ruim. 
Mais do que ruim, não tem interlocução. Se a gente fosse muito do mal eles 
estariam completamente dependentes da gente.(...) Eles não têm uma central de 
regulação montada, com funcionários e condições de trabalho. Acho lamentável, 
muito ruim.” 

 

Para os dirigentes do HE2, embora a gestão do estabelecimento esteja sob 

responsabilidade do Estado, a fragilidade não se restringe aos gestores estaduais. 

Segundo eles, a fragilidade também dos gestores municipais trouxe muitas 
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dificuldades para o processo de contratualização. De acordo com o superintendente, 

“nós tivemos secretários aqui que não sabiam o que significava a sigla SUS”.  

Embora seja uma questão colocada como central na lógica da relação 

estabelecida entre as partes por meio de um contrato de gestão, há uma nítida 

sensação que emana dos discursos dos dirigentes do HE2, tal qual já observado por 

ocasião da análise do HE1, que o hospital de ensino não se sente devidamente 

acompanhado pelo gestor no monitoramento do cumprimento de metas 

contratualizadas. De acordo com o superintendente: 

“Acho que poderia ser melhor. Acho que poderia ser mais rígido. Estávamos muito 
mais preparados do que o que fomos cobrados. Tenho impressão que isso daí ia 
ajudar todos. A cobrança poderia ser mais rígida”. 

  

Se a contratualização tinha como pressuposto a cogestão entre o hospital de 

ensino e o gestor, vê-se na modalidade de contratação adotada pela SES-SP em relação 

ao HE2 a inviabilidade dessa expectativa da política governamental. Assim se refere a 

coordenadora do Núcleo de Saúde Pública:  

“No nosso caso, o gestor é o estadual. A referência é o gestor estadual, 
representado pelo DRS. Essa relação já era desse tipo. Já existia e não chega a ser 
uma cogestão porque o estado faz essa gestão regulada por um contrato de 
acompanhamento de metas. Ele faz isso, mas não tem essa demanda de estar aqui 
dentro. Teria uma cara de intervenção. Ele é o financiador dessa instituição. Já 
estabeleceu as metas, financia, a contratualização das metas já foi feita pelo DRS 
levando em conta as necessidades da região, desde o começo, toda a previsão. 
Trabalhou-se dessa forma, pegou-se a demanda, as filas de espera e foi-se 
definindo o perfil do hospital. Impossível pensar cogestão com o Estado nesse 
modelo”. 

   

A Comissão de Acompanhamento do Contrato de Metas da contratualização 

como hospital de ensino é composta por docentes, a direção do hospital, gestores do 

DRS e dois municípios da região (que representam 90% da produção do hospital), um 

representante dos usuários, vinculado ao Rotary e presidente do grupo de voluntários 

do hospital (“que falta muito nas nossas reuniões”) e o alunos (“que também rodam 

muito”). 

A Comissão se reúne para ver se os indicadores são cumpridos, se é necessário 

tomar alguma providência. Isso se tornou uma rotina no hospital, realizada 

trimestralmente ou de forma extraordinária se necessário, mas que, na prática, parece 

não ter concreta capacidade de interferência.  
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Observamos, com base nas duas estações percorridas até aqui, que as comissões 

de acompanhamento dos contratos de metas previstas na política para os HE, que se 

reúnem trimestralmente, contam com sujeitos com baixa capacidade de intervenção. 

Pelo que foi possível constatar no HE2, apenas um dos representantes, do município-

sede onde está localizado o hospital, consegue interceder, avaliar e propor. Trata-se de 

um pediatra que já foi secretário municipal de saúde, conhece o sistema e a estrutura 

do SUS e coordena a área de informação do município. Os demais têm uma 

participação incipiente. Representantes de alunos e usuários praticamente não 

comparecem. Segundo a coordenadora do Núcleo de Saúde Pública:  

“Eu queria muito que essa política desse certo e vi falhas nela logo de cara. A gente 
ficava mantendo a periodicidade da reunião, era mensal, depois passamos para 
trimestral. Mas eu acho que poderia ser mais forte do que é. O que poderia fazer a 
diferença é o gestor municipal. Tem muito a ver com a postura do gestor”. 

 

Percebe-se que a direção do HE2 utiliza a Comissão para fazer com que esses 

atores se apropriem dos resultados produzidos pelo hospital e, quando conseguem 

alguma interlocução, para aperfeiçoar o processo de gestão e qualidade. Já para a 

resolução de problemas relativos à oferta ou mudança do perfil assistencial do HE2, 

por exemplo, utiliza-se de outra estratégia. Sob a coordenação do Núcleo de Saúde 

Pública, há um fórum mensal com os gestores municipais do SUS. Assim, o espaço da 

Comissão de Acompanhamento do Contrato, tal como concebido no processo de 

formulação da política, não é o espaço de disputa e de tensionamento esperado.  

A diretora assistencial também destaca que a fragilidade dos gestores chega a 

pôr em risco a idoneidade do processo de regulação e controle dos contratos de 

gestão. Para ela:  

“(...) entra aquele negócio das ‘OS do bem’ e as ‘OS do mal’. Somos uma ‘OS do 
bem’ porque se quiséssemos aproveitar a fraqueza do interlocutor, poderíamos 
fazer o que quiser. Acho que é uma sorte ter encontrado pessoas que querem que 
funcione o sistema. Mas com esse interlocutor fraco, qualquer coisa seria possível 
(...) Na verdade o hospital é muito autônomo. Ele não encontra o regulador estatal, 
vamos dizer assim”.  

 
Mesmo as reuniões trimestrais para controle e avaliação do contrato de gestão, 

promovidas em São Paulo pela Coordenação de Contratos das OS da SES-SP, são 

apontadas pela diretora assistencial como:  

“Uma discussão algumas vezes absolutamente superficial. Em outras oportunidades 
consegue alguma profundidade um pouco maior. Eu fico com pena porque acho 
que é uma coisa muito poderosa que podia ser tão bem feita. A gente manda, 
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mensalmente, nossos indicadores, eles sabem tudo o que acontece aqui, mas fica 
uma discussão vazia. É uma informação que não é trabalhada!” 

No que se refere a essa categoria empírica, podemos afirmar que a segunda 

estação reproduz a mesma fotografia, a mesma paisagem observada no HE1. Os 

dirigentes hospitalares entrevistados apresentam diversas pistas que a política de 

contratualização acaba se constituindo mesmo no ‘jogo dos atores ausentes’, ou seja, 

permitem perceber que os projetos formulados pelo movimento sanitário concebem 

um ator tipo ideal ou idealizado mesmo que nunca comparece como o esperado. O 

jogo real quase sempre assume outra conformação quando se trata da 

implementação de políticas governamentais. Trata-se de um jogo mais fino, mais 

local, mais contingente, mais complexo do que as fórmulas de representação e 

participação que tem sido concebidas e implementadas.  

 

A Integração do hospital ao sistema de saúde: um jogo difícil 

 

A política de contratualização não foi capaz de produzir mudanças significativas 

no hospital, embora seja possível identificar um sinergismo da política de 

contratualização à política do HE2 de aproximação com os gestores municipais para a 

definição do seu perfil assistencial, como já vinha sendo trabalhada anteriormente. 

Essa é a percepção da Coordenadora do Núcleo de Saúde Pública, para quem a direção 

do HE2 apostava que mudanças ocorreriam em duas direções a partir da 

contratualização. Primeiro, melhorar a relação com a rede. Segundo, instituir uma 

política de educação permanente para o sistema regional de saúde. De acordo com a 

coordenadora: 

“A aposta era que a gente ia poder se diferenciar na relação com a rede. Um HE 
inserido numa relação diferenciada com a rede. O que a gente está vendo da 
experiência dos outros hospitais, uns avançando mais, outros menos, é a 
contratualização de metas físicas. Isso já estava acontecendo aqui, já ocorria. O que 
fizemos, então? Passamos a trabalhar com metas de qualidade, o 
acompanhamento de indicadores de qualidade, que nem são mais de produção, 
que estão sendo cumpridos. Os indicadores de qualidade passaram a ter uma maior 
divulgação com a rede na Comissão de Acompanhamento do contrato. As pessoas 
começaram a ter acesso aos dados do hospital que não tinham antes. Isso teve 
então uma melhoria da relação para fora”.  
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Mas reconhece que os avanços foram muito tímidos, atribuindo a já comentada 

fragilidade da representação regional da SES-SP e dos gestores municipais, a 

responsabilidade por não terem sido produzidas mudanças mais importantes. 

A segunda mudança aludida pela coordenadora do Núcleo de Saúde Pública diz 

respeito à capacidade de o HE2 servir como um diferencial no tocante à política de 

educação permanente para a rede. Segundo a entrevistada, a despeito dos 

investimentos em infraestrutura efetuados com os recursos da contratualização como 

HE, foi um dos pontos mais frágeis e que acabou não se efetivando. A perspectiva é 

que esse processo seria induzido e coordenado por meio dos Polos de Educação 

Permanente, mas os polos foram fechados e não foram substituídos por nenhuma 

outra política de EP.  

“Disseram que as coisas seriam definidas no colegiado de gestão regional, mas isso 
não aconteceu. Os colegiados não são ainda tão sujeitos para demandar esse tipo 
de coisa, cursos de capacitação para o HE. Estamos tentando construir essa relação 
com cada município que pertence à nossa região de abrangência, mas agora 
ficamos sem o recurso. O potencial de se diferenciar ia ser na relação com a rede, 
mas acabou não acontecendo. (...) No início conseguimos reformar toda a área 
física do CEP, porque esse hospital não tinha sido concebido para ser HE na 
estrutura física. Não tinha sala de aulas adequadas, aproveitava a área 
administrativa. Quando começou a contratualização, utilizamos todo o recurso 
para construir a área de ensino e educação permanente – o CEP foi construído com 
recursos da contratualização – e estávamos anunciando uma coisa boa. Tanto que 
o espaço físico utilizado pelo município para eventos, reuniões e treinamentos dos 
gestores é aqui. Eles não têm uma estrutura como a nossa. Mas isso não se 
concretizou em virtude do enfraquecimento (descontinuidade) da proposta da 
política e depois com a gente perdendo recurso. Vamos nos mantendo, construindo 
algumas coisas juntos para fazer educação permanente, que é o diferencial do HE”. 

 
É inevitável, entretanto, que o HE2 acabe desenvolvendo uma integração maior 

com setores da rede básica que utilizaram muito o CEP, tanto o espaço físico quanto 

atividades de educação permanente ofertadas pelo hospital  

Deve-se destacar que o perfil assistencial que o HE2 assumiu desde sua fundação 

foi concebido a partir da observação da demanda regional, o que lhe permite ofertar 

serviços de forma bastante articulada com as necessidades da região. Observamos, 

portanto, um sinergismo entre a política de contratualização e a política do HE2 de 

aproximação com os gestores municipais para a definição do seu perfil assistencial, 

anterior à política de contratualização. De acordo com o superintendente: 

“Esse hospital inicialmente era um hospital secundário. Fazíamos coisas simples e 
elas foram ganhando complexidade. E sempre fizemos questão que fosse um 
hospital referenciado. Para chegarmos a isso, em termos em torno de 2000 
consultas/mês na Unidade Referenciada, com 40% de demanda espontânea, não foi 
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uma coisa simples. Mas permitiu que o próprio hospital fosse se organizando a 
partir das necessidades da região. Zeramos várias filas de coisas mais simples. Por 
pressão dos gestores, começamos a fazer coisas terciárias. Hoje, por exemplo, 
fazemos grandes cirurgias, temos mais de 40 leitos de UTI adulto, neonatal e 
pediátrico, além de oito leitos na urgência referenciada. Temos em torno de 60 
pacientes entubados no hospital. Nesses nove anos, está mudando um pouco o 
perfil, mais no sentido de se direcionar para as reais necessidades da região. (...) 
Quando nós viemos pra cá, a mortalidade infantil no município era em torno de 18. 
Hoje nós temos uma UTI que eu considero de primeiro mundo e a mortalidade é 
menor que dez. Eu não acho que é só por conta do hospital, mas eu acho que uma 
boa parte dessa história tá por conta do serviço”. 
 

A cultura de um sistema regionalizado e hierarquizado, que tem a atenção básica 

como porta de entrada, parece estar consolidada na região onde está localizado o HE2. 

Segundo a diretora de enfermagem: 

“No último ano, a gente reduziu um pouco a procura espontânea da população 
porque conseguimos colocar isso para os usuários que procuram a Unidade de 
Urgência Referenciada. Tanto que eles procuram primeiro o serviço de Atenção 
Básica e depois vêm referenciados pra cá. E, no ambulatório, que é a outra porta de 
entrada do hospital, a gente também faz esse tipo de colocação porque são 
distribuídas vagas para os municípios. Mesmo na enfermagem, para o ambulatório 
de estomoterapia, a gente referencia para a rede. Uma parceria bem intensa em 
relação a isso”.  

 

Tal qual observado na definição do perfil assistencial, não se evidenciam 

mudanças no processo de regulação que possam ser atribuídas à contratualização 

como HE. Já era feita a regulação da oferta de serviços de urgência, inclusive 

internações, pela Central de Vagas do DRS. As primeiras consultas no ambulatório e 

demais SADT eram reguladas, em comum acordo com a SES-SP e por pressão dos 

gestores municipais, pelo Núcleo de Saúde Pública que pertence à estrutura do próprio 

HE2. Isso se deu, conforme já apontado, na medida da fragilidade da estrutura de 

gestão regional da DRS. 

“Todos os nossos serviços estão regulados, tanto a eletiva como a urgência. Só que 
a eletiva ocorre aqui dentro, pelo Núcleo de Saúde Coletiva, não é pelo DRS. A 
gente mostra os números e presta conta. Temos ainda um ‘sétimo’ município de 
referencia que é a Universidade para poder atender alguns pacientes, duas a três 
vagas de cirurgias por semana, que são encaminhadas para que eles possam 
receber casos complicados da microrregião que foram parar lá na Universidade” 
(Coordenador do Núcleo de Saúde Pública). 

 

Segundo o superintendente:  

“A diretoria regional de saúde nunca teve uniformidade. Os gestores, alguns bons 
e outros muito ruins, têm curta permanência. E nós sempre ficamos um pouco 
dançando a música desse gestor. Se o gestor não se importava muito, nós que 
administrávamos isso, quando o gestor se implicava, nós éramos coadjuvantes 
nessa regulação. Então, sempre foi uma situação a administrar. Tem época que 
nós éramos o chefe e noutras os coparticipantes”. 
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A fragilidade dos gestores (municipais e estadual) pode ser observada, ainda, na 

dificuldade para a governança das vagas, diminuição do absenteísmo, priorização de 

casos, identificação de demanda reprimida, etc. A diretora assistencial do HE2 destaca:  

“Como podem vir checar uma coisa que eles não sabem se está de acordo ou não? 
Então, tudo bem, eles sabem que eu cumpro, mas será que o que eu cumpro é 
mesmo o que eles precisam? Eles não sabem! (...) E a surpresa é que a central de 
regulação do DRS não tem computador, um negócio absurdo, só trabalha com 
fax, que são encaminhados, mas depois não tem histórico!”. 

  

Claramente, de regulado o HE2 passou a ser regulador, em virtude da 

fragilidade do gestor, pressuposto central para que qualquer política no âmbito do 

SUS e centrada nas diretrizes e estratégias contidas na política de contratualização 

dos HE pudesse alcançar os resultados esperados. Os elementos trazidos pelos 

dirigentes hospitalares entrevistados permitem reconhecer, em primeiro lugar, que 

qualquer lógica de contratualização não se sustenta com uma situação como essa e, 

também, que a concepção de contratualização adotada trabalha com certa idealização 

de atores do SUS, em particular dos gestores estaduais e municipais. Atores que não 

existem com a potência projetada. Esse é um ponto central que se apresenta na 

análise do HE2 e que se pode observar no HE1 também.  

O Núcleo de Saúde Pública do HE2, uma gerência do hospital, assume 

formalmente o papel destinado ao gestor do SUS. Vale observar que se trata de um 

setor do HE2 que possui ligações com o Departamento de Medicina Preventiva Social 

da Universidade. É junto a esse núcleo que emerge também o Núcleo da Qualidade do 

hospital. O Departamento de Medicina Preventiva passa a ter um papel importante na 

configuração assistencial do hospital. O Núcleo de Saúde Pública assume 

objetivamente o espaço de relação com os municípios. Em muitas situações, quem 

detecta problemas em relação aos municípios é o Núcleo de Saúde Pública do HE2. A 

intermediação para apreender a necessidade de abertura de novos serviços no 

hospital de ensino também é feita pelo Núcleo, que se reúne mensalmente como os 

municípios para pactuação prévia. O Núcleo de Saúde Pública é que se relaciona com a 

rede e os gestores municipais. De acordo com a gerente do Núcleo,  

“Faço a interlocução com os municípios. Chegou paciente aqui que não está na 
agenda, não volta, manda para a minha sala. Chega no núcleo, as meninas vão 
atrás do que aconteceu. Vemos quem errou. Nós erramos? A rede? Dr. fulano, dá 
um jeito de encaixar? Não deixamos paciente voltar sem ser atendido. O município 
errou, mas não temos como encaixar, não é dia do doutor. Vou usar uma vaga sua 
na semana que vem de otorrino para o paciente não ter que voltar lá para marcar”. 
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Da mesma forma, observa-se que a política de contratualização não trouxe 

impacto adicional à humanização e reorganização do acesso às urgências, à medida 

que o HE2 já se constituía em referência nacional. Essas e outras práticas institucionais 

(qualificação da assistência, regulação, participação no sistema de urgências, 100% de 

atendimento SUS) já ocorriam no HE2 antes da contratualização. Segundo o diretor: 

“Eu não sei se exatamente pela contratualização, mas por necessidade do próprio 
hospital sobreviver nós fazemos isso constantemente. Se você me perguntar: ‘É por 
causa da contratualização?’ Eu tenho a impressão que não. Graças a Deus que ela 
faz parte e nós iríamos fazer de qualquer jeito. As metas não foram criadas por 
conta da contratualização, mas pela própria necessidade do hospital. Fazem 
parte, sem dúvida nenhuma, de um hospital do ensino.” 

 

Para a diretora assistencial,  

“O gestor local do SUS, no caso o DRS, tem conhecimento que as metas são 
cumpridas, que temos uma história de cumprimento de metas de produção, todos 
esses anos. Acho que o HE deu uma força a mais, tá? Mas era uma coisa que pra 
gente já acontecia. Nessas reuniões do acompanhamento, da comissão de 
acompanhamento que se reúne trimestralmente, para o HE, o DRS sempre mandou 
um representante. Isso era uma coisa que, às vezes, eles não mandavam na reunião 
trimestral que também acontece na SES. Então eu acho que o HE aproximou um 
pouco mais”. 

 

Retomam-se aqui as mesmas observações já efetuadas no caso do HE1 que 

apontam para a existência de processos anteriores de racionalização: o sinergismo 

entre as estratégias adotadas pela alta direção do HE para implementar seus projetos 

e visão e a política de contratualização do HE. 

 

O fetiche da informação: a “irracionalidade da racionalização” 

 

No caso do HE2, foi possível observar que as mesmas críticas efetuadas pelos 

dirigentes do HE1 à irracionalidade e ao fetiche atribuído pela SES-SP às ferramentas de 

TI estavam presentes.  

A Coordenação de Contratos e Serviços da SES-SP, responsável pelos contratos 

de gestão com as OSs, exige a alimentação de planilhas de controle. Além disso, o HE2 

é obrigado a preencher as planilhas do SAHE exigidas para todos os hospitais 

certificados como HE. Ao todo, são alimentadas mais de 32 planilhas por mês, para 

duas estruturas administrativas paralelas dentro da SES-SP. Segundo a coordenadora 

do Núcleo de Saúde Pública: 
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“Já esperneei, já brigamos, mas eles criaram uma estrutura gigante para monitorar 
os HEs. Na verdade, nós somos repassadores de dados. Uma vez por ano eles nos 
chamam para uma reunião, entregam relatórios sem análise, com uma porção de 
números, que não são propositivos, que não servem para nada. O que olham são 
dados, muitos dados. Nós argumentamos que isso não serve para nada, mas não 
tem jeito, eles querem. Isso é uma exigência do gestor. O gestor tem autonomia 
para exigir e acaba virando um monstro. Então eu alimento os dados dessa 
Comissão de Acompanhamento de qualidade, eu mando trimestralmente para SP, 
mas todos os meses eu mando os dados para a SES, de forma que eu preencho mais 
de 32 planilhas, que vai desde quantos pacotes esterilizados são usados na Central 
de Material até as consultas nos ambulatórios, a taxa de ocupação, números de 
profissionais. E tem uma planilha anual que não é a soma desses dados mensais, é 
outra planilha, enorme, que pega salário de funcionários, etc., uma estrutura muito 
grande que roda no Estado de São Paulo por causa da contratualização. A gente é 
um grande alimentador de muitas e muitas planilhas que temos que dar conta, 
mas que não impactam na nossa gestão”. 

 

Segundo o superintendente, analisando o SAHE:  

“O SAHE tem muitos dados, mas é pouco objetivo. Eles deviam diminuir e usar de 
uma forma mais efetiva. São muitos dados e se perde um pouco”. 

 
A instituição, por seu lado, integralmente informatizada e com forte cultura no 

uso das tecnologias de informação e de sistemas informatizados, instituiu estratégias 

próprias para lidar com as dificuldades operacionais impostas pela necessidade de 

preencher mensalmente dezenas de planilhas e alimentar distintos sistemas exigidos 

por áreas diferentes do mesmo gestor. Atribui a gestão de todos os sistemas à mesma 

área (o Núcleo de Saúde Pública) e tratou de compatibilizar, na medida do possível, os 

indicadores utilizados na contratualização (um terceiro “sistema” a ser alimentado) 

com os demais indicadores que são utilizados no processo de gestão.  

Ao escolher os indicadores da qualidade, procuraram transformá-los em 

indicadores para as unidades de serviço que serão acompanhados depois pela 

Comissão de Acompanhamento do HE. Anualmente, ao fazer o planejamento da 

unidade, são incorporados um conjunto de indicadores que a direção associa com os 

que estão contratualizados para cada unidade. Não tratam de forma separada e 

distinta o contrato de metas como HE ou o contrato de gestão como OS. Ambos fazem 

parte do planejamento das unidades e podem ser mudados, se for preciso. Segundo a 

coordenadora do Núcleo de Saúde Pública: 

“Seria uma loucura se nós tivéssemos os indicadores de OS, os indicadores como HE, 
com Hospital amigo da criança... Isso se agrega para virar o conjunto para o 
planejamento da unidade”. 
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A Coordenadora do Núcleo de Saúde Pública chama a atenção para a (não) 

utilização da informação na gestão do cotidiano:   

“na gestão do cotidiano do hospital não mudou, não impactou, não transformou. 
Têm acesso a dados, relatórios sendo gerados, dados, cada vez gerando mais 
informações, mas não impactou mesmo na gestão do cotidiano”.  

 

 

A contratualização na esteira da racionalização da vida hospitalar.  

  
“Acho que a contratualização reforçou os objetivos que o hospital já tinha”  
(Superintendente do HE2).  

 

A contratualização como HE, atuando de forma sinérgica aos processos 

racionalizadores de gestão hospitalar em curso na instituição desde sua fundação, em 

2000, parece ter contribuído para consolidar ainda mais a forte cultura institucional de 

planejamento, cumprimento de metas, qualidade assistencial e eficiência/eficácia 

gerencial. Segundo o superintendente, quando questionado sobre os benefícios do 

processo de contratualização como hospital de ensino para o HE2: 

“Foi a melhoria da qualidade. Acho que a qualidade da assistência prestada no 
hospital é muito boa. Essa obsessão de cumprirmos esses indicadores, não é só por 
isso, ela faz parte um pouco da própria direção e o fato de nós termos alunos 
observando e participando nos faz nos preocuparmos ainda mais em fazer uma 
assistência bem feita do ponto de vista de formar essas pessoas”. 

 
Ele atribui o sucesso na gestão de seu estabelecimento às estratégias de gestão 

adotadas à “maneira do hospital encarar e montar indicadores. Um hospital que tem 

uma relação funcionários/leito lá embaixo, controle de ponto para todos, um perfil de 

médicos muito jovens que facilita”.  

Parte do sucesso obtido é atribuído pelo superintendente à modalidade de 

contratação e gestão de pessoal, empregados pelo regime da CLT. O HE2 só tem 

terceirizado o serviço de segurança. O restante, a exceção da manutenção de 

equipamentos de alta tecnologia, é mantido com recursos próprios. De acordo com o 

superintendente: 

“Esse hospital já demitiu uma quantidade grande de pessoas que não se 
enquadram. Médicos, por exemplo, aqui já foram demitidos pelo menos 30 
médicos, nesses dez anos, 60% porque não trataram bem os pacientes, uma parte 
porque não cumpria horário, outra porque era louco”. 
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Embora as mudanças não sejam atribuídas à contratualização, é inegável que a 

tipificação do hospital como HE dá sustentabilidade política ao discurso da direção 

do HE, fortemente alicerçado na concepção de que o diferencial do HE2 está no fato de 

ser um hospital de ensino, embora seja possível observar, claramente, que sua 

excelência se apoia em diversos outros fatores relacionados ao processo de gestão e à 

introdução de ferramentas gerenciais, bem como de estratégias relativas à produção 

do cuidado e de qualificação do ensino, que aportam enorme governabilidade ao 

grupo dirigente. De qualquer forma, à semelhança do que observamos no HE1, a 

contratualização é potente ferramenta para ampliar, consolidar ou simplesmente 

legitimar o projeto de mudança da alta direção do estabelecimento hospitalar. 

De acordo com o superintendente,  

“Desde o começo, não era só pelo fato de ser OS, eu acho que um hospital que faz 
um ensino, se tiver uma gestão razoável, ele presta uma boa assistência. Eu acho 
que o ensino, a participação não só de alunos de medicina, mas de enfermagem e 
de outras áreas faz a diferença (...) Acho que a contratualização reforçou os 
objetivos que o hospital já tinha”.  

 

É possível identificar, ainda, que uma instituição com mecanismos de gestão 

racionalizadores bem instituídos, como é o caso do HE2, passa, a partir da utilização de 

ferramentas como a acreditação e a contratualização, a se dedicar à ‘qualificação dos 

seus problemas’. Trata-se da possibilidade, incomum a outras organizações 

hospitalares mergulhadas na gestão das crises do cotidiano, de construir novas 

agendas que permitam, por exemplo, se dedicar a “novos problemas” como diminuir o 

volume de ruídos produzidos pelos profissionais de saúde para atender uma demanda 

dos usuários identificada por meio de pesquisas de satisfação dos usuários. Isso pode 

ser observado largamente no relato a seguir, do superintendente, que tipifica 

claramente a emulação aludida anteriormente: 

“Acho que a certificação em si criou um clima entre os funcionários no sentido de 
que tínhamos que ter uma qualidade, um diferencial. Acho que a certificação 
sempre atraiu as pessoas com algum tipo de ideal. Esse ideal implica, além da 
qualidade, ter essa coisa da humanização. Tivemos uma visita do Banco Mundial, a 
moça ficou IMPRESSIONADA! Tivemos um professor da universidade particular de 
Barcelona que também ficou impressionado com o nosso hospital público. Aquele 
jogador, Dario, quando veio perguntou: “Quanto paga? Fica muito caro esse 
hospital pra ser internado?” Do jeito simples dele. Então isso é uma coisa legal. 
Hoje a gente consegue mapear os andares em que as pessoas são mais ou menos 
bem tratadas. Fizemos uma pesquisa de satisfação em relação: Quais são os 
maiores problemas do hospital? Um dos maiores problemas do hospital é barulho à 
noite. As enfermeiras, os médicos, as médicas, andam de salto alto e ninguém 
consegue dormir. É coisa que eu nunca tinha pensado...”  
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A direção do HE2 dá enorme importância ao processo de planejamento e o 

envolvimento de todo o seu corpo de direção e funcionários, voltando seus esforços 

com obstinação para a obtenção de certificações de qualidade. A obtenção da 

acreditação nível III – foi o primeiro hospital público a conseguir tal façanha – é 

destacada como reconhecimento ao planejamento.  

A certificação e contratualização como HE foi um reforço considerável nesse 

aspecto: mais uma comprovação da excelência e qualificação do HE2. Ter sido o 

primeiro hospital a conseguir a recertificação como HE, por exemplo, embora sequer 

os recursos financeiros cheguem para o HE2, é destacado como um grande feito pela 

direção. 

“Se esse hospital nunca tivesse tido essa intenção e de repente fosse certificado eu 
tenho a impressão que ele tinha crescido menos. Ele já tinha essa intenção de ser 
certificado e quando conseguiu deu um salto de qualidade porque as pessoas 
gostam disso”. 

 

A continuidade do projeto e da própria equipe dirigente à frente da direção do 

HE2 por um período considerável também são apontadas como fatores decisivos na 

qualificação do processo de gestão hospitalar. A crença no poder do planejamento 

deste grupo dirigente pode ser corroborada na fala do superintendente sobre 

incorporação e gestão de novas tecnologias: 

“Tudo o que ocorreu de excelência neste hospital, acho que é fruto do planejamento 
inicial. Junto com isso veio a certificação, Amigo da Criança, a certificação como 
Hospital de Ensino e da Acreditação. Quer dizer, nós somos o primeiro hospital 
público a comprar um CT Multi Slide 64 canais. Basicamente para fazer uma oferta 
maior para a rede”.  

 
Isso não tem impedido, entretanto, que o HE2 vá se adaptando às mudanças 

exigidas pelas próprias necessidades da região. Tal capacidade é atribuída à 

qualificação de seu pessoal, mobilizados por estarem “num ambiente universitário, 

pessoas que se identificaram com o projeto de ensino do HE2”, na visão do 

superintendente.  

Há uma preocupação destacada por todos os dirigentes do HE2 entrevistados 

quanto à necessidade de ir além dos limites de racionalização gerencial obtidos, ao 

encontro da qualificação assistencial. Isso se expressa, por exemplo, nas palavras do 

diretor administrativo: 
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“Estamos querendo partir para essa linha canadense que já se aproxima mais da 
assistência ao paciente. Agora, mesmo que a acreditação (ONA) não focasse tanto 
isso na época, nós percebíamos assim. Superada a parte organizacional do hospital, 
atribuições de cada função, manuais e normas de rotinas pra todo e qualquer área 
do hospital, uniformização dos processos de trabalho, todo esse tipo de coisas que 
realmente a acreditação deu uma alavancada ótima no hospital. Porque realmente 
muda a cara do sistema. E agora essa questão do Canadá aí, do sistema canadense, 
vem mais próximo dessa... Não me lembro o nome, sei que consegue chegar mais 
perto de avaliar a assistência ao paciente mesmo, tanto inclusive da parte médica, 
talvez chegue mais perto disso”. 

 
De uma maneira geral, é preciso reconhecer que intervenções levadas a cabo no 

campo da gestão hospitalar em todo o País, ainda que referenciadas nos princípios do 

SUS, tem sido muito formalistas e com muita ênfase no organograma. São muitos 

arranjos funcionais ligados ao processo de colegiados formais, que são muito difíceis. 

Mudanças centradas no organograma e em colegiados de gestão não garantem que 

haja horizontalização, como tem sido enfatizado por diversos autores que se debruçam 

sobre o tema. São lugares marcados por interesses instituídos no campo das 

organizações de saúde. Mas podem existir outros mecanismos de participação. O HE2, 

por seu lado, apresenta uma aposta mais voltada à discussão da gerência clínica, da 

gestão do cuidado, com a constituição de espaços de conversações multiprofissionais, 

móveis, contingentes, voláteis, onde se operam transformações institucionais. A 

própria visita multiprofissional, largamente explorada no HE2, pode ser uma rede de 

conversação interessante.  

No tocante à gestão financeira, os dirigentes do HE2 avaliam que há muita 

transparência porque o orçamento anual é pactuado com a SES-SP. Eles se submetem 

ao controle de gasto financeiro por grupos econômicos e até por subgrupos. Se a 

evolução financeira permite superávit, conseguem implantar alguns projetos novos. 

Segundo o diretor administrativo: 

“Muitas vezes, além do orçamento, a gente apresenta projetos especiais para a 
secretaria para ela aprovar à parte. Mas como isso é muito difícil de ocorrer, 
utilizamos uma boa administração para que gere alguma sobra a ser aplicada aqui 
dentro. Eu vejo isso com muita transparência. Agora, como a gente faz isso? A 
gente faz a prestação de contas à Secretaria de Estado, que por sua vez apresenta 
ao Tribunal de Contas do Estado e tem todo um acompanhamento. Em relação ao 
acompanhamento da verba de ensino, nunca tivemos a orientação que a gente 
tinha que prestar contas em separado desse dinheiro de ensino”. 

 
No que tange à produção de conhecimentos, uma das proposituras da política de 

contratualização, observa-se que mesmo um hospital de ensino novo e do porte do 
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HE2, que não tem ainda a mesma pressão sobre os docentes para produzir, tem 

enorme dificuldade de estabelecer uma linha de pesquisa mais voltada às 

necessidades do SUS. Segundo a coordenadora do Núcleo de SP: 

“O que poderia diferenciar esse hospital seria olhar mais para as necessidades. Essa 
política poderia ser muito diferente, mas nós não temos potência, não demos conta 
ainda. A gente criou o centro de estudos e pesquisas. Está querendo se diferenciar, 
mas falta alguma coisa. A marca aqui é assistência, não é ensino e pesquisa. Como 
é que faz para que um bom coordenador médico ou de enfermagem produza, 
façam trabalho que interesse ao SUS? Teremos que inventar e aprender este 
caminho”.  

 

A análise das entrevistas com a alta direção do HE2 deixa evidenciar que se trata 

de um estabelecimento hospitalar que se caracteriza pelas constantes mudanças e 

inovações na área assistencial. Por exemplo, acompanhantes entram em todos os 

partos no centro obstétrico, sem restrições, preparados em grupos durante o pré-natal 

pela enfermagem. Construiu-se uma unidade de alojamento tardio dentro da UTI 

neonatal para as mães permanecerem mais tempo acompanhando bebês que 

necessitam de um período prolongado de internação. Oficinas artesanais diárias para 

que as mães possam se ocupar com outras coisas. Bazares que arrecadam recursos 

para o serviço social. Programa de alta precoce com preparação do cuidador, entre 

várias outras estratégias de cuidado. Serviço de ouvidoria que fica à disposição das 

pessoas ou o acesso a caixas em que o usuário pode se manifestar por escrito em cada 

unidade.  

Cabe destacar que, entre tantas certezas, ainda há nas entrevistas espaço para 

dúvidas quanto ao impacto das ferramentas pautadas pelo gerencialismo, como o 

depoimento da diretora assistencial: 

“Quando começamos o planejamento, achava que seria uma firula e que não ia 
funcionar. Mas atualmente acho que funciona sim. Tenho a impressão de que a 
gente consegue se comunicar sim com os colaboradores. Nessa última acreditação, 
pensei no que o cara falou: ‘será que essa cultura realmente está implantada 
nesse hospital?’ É uma dúvida cruel, que à noite me deixa pensando: ‘Será que 
tudo que a gente está fazendo é mentira? Ou será que realmente está implantado 
aqui?’ Eu realmente tenho acreditado cada vez mais que realmente esse 
planejamento tem sido feito e apropriado pelos outros e, portanto, mais seguido. A 
gente na diretoria olha os indicadores, vê como estão e tenta seguir o que foi 
colocado. No final do ano, fazemos a revisão do planejamento, tudo conforme o 
que mandam. Chama todo mundo, discute com as unidades assistenciais. Na 
unidade da UTI vem a fisioterapeuta, nutricionista, as enfermeiras, tudo, tudo... A 
gente faz tudo”.  
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Na equação do HE2, montada a partir das categorias empíricas utilizadas, esta é 

de baixa intensidade. A contratualização fica como que obscurecida, tem pouca força 

perto do conjunto de medidas racionalizadoras em curso, embora possa ser pensada 

na sua esteira. 

 

Contratualização e micropolítica do hospital  

 

Preliminarmente cabe relembrar, conforme já destacamos na estação anterior, 

que os elementos da micropolítica colhidos ou percebidos restringem-se às falas dos 

dirigentes do HE2, o que naturalmente impõe um viés. Para uma análise mais 

consistente, seria necessário ouvir os demais atores implicados no cotidiano do HE. 

A alta direção do HE2 verbaliza de forma muito clara a aposta que faz num modo 

de gerir o estabelecimento centrado nas pessoas (ou “colaboradores”, como preferem 

designar a força de trabalho do hospital), tanto nos atores com responsabilidades pela 

coordenação, como nos trabalhadores que atuam em cada unidade, considerados mais 

relevantes para as mudanças pretendidas do que os projetos e o próprio 

planejamento. Percebe-se, entretanto, que a realidade não é bem assim. Trata-se 

muito mais de uma reflexão que os dirigentes procuram fazer, mas, sob um olhar mais 

aguçado, a direção do HE2 tem o fetiche das tecnologias de gestão e sempre investiu 

pesado nelas.   

Nas entrevistas, os dirigentes do HE2 demonstram uma convicção de que 

instrumentos de contratualização, acreditação, qualidade – plenamente 

implementados na organização – podem ser ferramentas interessantes para a 

qualificação do processo de gestão, mas não são instrumentos com potência para 

produzir transformações mais refinadas no campo da assistência e do cuidado. Ao 

ponto de a coordenadora do Núcleo de Saúde Pública admitir que 

“Nosso hospital toma esse caminho e assume esta configuração, mas tem uma 
marca e obstinação que é do perfil do nosso diretor: desde o começo, ser um 
hospital público de qualidade. Essa pauta é a central, é fundamental. Com isso ele 
foi bancando. Eu tenho uma autonomia para operar dentro desta marca dele muito 
grande. O jeito de organizar o ambulatório. Ele aposta. A farmácia... todos operam 
com autonomia em seu campo, mas isso é a marca do diretor. Ele tem presença 
nesse hospital. Tem essa marca, tem a soma – não uma solução. A solução é o 
organograma? É o colegiado? Não, aqui a gente experimentou muitas soluções. 
Tem acreditação. Tem amigo da criança, Tem hospital de ensino. Vamos nos 
permitindo pegar coisas diferentes e somar, com autonomia, mistura. Acho que, em 
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linhas gerais, é um hospital que se diferencia, que consegue ter produção, estar na 
rede, se inserir na rede, tem retorno, tem foco no cliente, vai muito bem em todas 
as avaliações, se diferencia”.  

 
Observa-se que o modo de gerir e de cuidar das pessoas que são atendidas no 

HE2 é muito marcado pela figura e estilo de seu superintendente. A política de 

racionalização é fortemente devedora do exercício de autoridade carismática 

combinada com autoridade legal-formal de seu superintendente, o que nos remete 

para a questão do imaginário organizacional, ou “cultura organizacional”. 

Relatando as dificuldades enfrentadas na gestão do cotidiano do HE2, a diretora 

de enfermagem corrobora a visão diferenciada que esse HE tem de seu papel e de sua 

missão no tocante ao SUS:  

“Não, não é tudo liso não. São muitas pessoas, eu tenho 600 colaboradores dentro 
da enfermagem. É muita gente. Não é fácil a comunicação, transmitir a 
informação, manter a interdisciplinaridade. Falar que não existe ilha de excelência 
não adianta. Não adianta a enfermagem ir pra frente se não estiverem todos 
juntos. Mas é bonito ver como a gente consegue tratar bem os usuários do SUS. 
Porque aqui é 100% SUS e a gente tem muito a melhorar ainda, mas acreditamos 
muito no SUS. Acho que o SUS ainda dá certo. Dá pra atender bem os pacientes. É 
obvio que o acesso deles pode, às vezes, não ser fácil. Porque até o paciente chegar 
aqui a gente tem que cuidar muito bem dele porque o caminho é longo para o 
paciente. Daí a nossa preocupação com suspensão de cirurgia, dele não ser bem 
atendido, com o tempo de permanência estar alto, infecção, essas coisas todas...” 

 

A aposta, pelo que se apreende da experiência do HE2, é que políticas centradas 

em contratos de metas funcionam adequadamente se tiverem os atores adequados. O 

projeto, por si só, não seria reproduzível sem a presença desses sujeitos destacados, 

altamente comprometidos com um projeto de qualidade. De acordo com a opinião do 

superintendente: 

“Se você me perguntar se na Região Norte e no Nordeste é possível colocar um 
projeto de pactuação de metas como existe aqui no HE2, eu direi que acho difícil, 
porque não tem os atores. A política para o hospital de ensino deu certo porque o 
projeto do governo era bom, porque os atores eram bons, porque as pessoas que 
estavam na cabeça tentando direcionar isso daí são pessoas que estavam 
empenhadas. Eu acho que deu certo porque a situação era muito favorável. Eu 
acho que o projeto da certificação é espetacular, mas desde que tenha os atores 
que ajudem, porque por si só não se sustenta. Como também acho que esses 
contratos de metas com as OSs não se sustentam”.  

 

A mudança ocorrida no status do hospital com os diferentes títulos alcançados 

(acreditação, certificação como HE e Amigo da Criança, por exemplo) foi um 

importante fator mobilizador do seu pessoal e dos quadros de direção. Além disso, 

atraiu e permitiu que a alta direção tivesse uma intervenção diferenciada. A direção do 
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HE2 joga peso nas pessoas e a contratualização foi uma estratégia fundamental para 

disputá-las e mantê-las, mesmo com uma política de salários pouco atraente se 

considerados o mercado regional. 

No tocante à democratização da gestão, percebe-se, tal como no HE1, que a 

estratégia de gestão participativa não ocorre nos moldes formalistas pensados no 

projeto de contratualização.   

A política de contratualização dos HEs é herdeira de uma tradição formalista de 

participação e representação, que é necessária, mas não suficiente para dar conta da 

complexidade da vida do hospital moderno, embora a posição de descrédito do 

superintendente seja manifesta e objetiva: 

“Eu, pessoalmente, acredito que sempre tem que ter alguém que mande. Essa 
horizontalização do poder funciona num mundo ideal. Mas eu acho que o mundo 
não é ideal. Nós não temos conselho gestor, temos um conselho de administração. 
Mas, esse é um hospital que é auditado pela Fazenda, SES-SP, que todo mês precisa 
prestar contas. Não que eu seja contra, o problema é que para chegar onde 
estamos passamos muita dificuldade com essa coisa de Conselho Municipal da 
Saúde, conselho gestor, essas coisas. E eu, sinceramente, não acredito muito nisso. 
(...) Eu vejo que esse conselho gestor não iria ajudar e que as pessoas aqui 
estavam todas imbuídas de uma boa intenção e eu nunca vi necessidade de criar. 
Até acho que estou errado. Nós criamos um mercado aqui dentro tão competitivo 
em relação à ação do hospital para se que faça uma boa assistência que muito 
provavelmente não deu tempo de eu fazer essa coisa”.  

 
Ao mesmo tempo, a direção aposta em intensa participação das áreas e de seus 

profissionais no processo de planejamento, coordenado pelo diretor-superintendente, 

pelo coordenador de administração e a coordenadora de assistência. Compete ao 

Núcleo de Qualidade do Hospital articular a assistência e a qualidade, segundo o 

superintendente, “mais apagando incêndio do que na verdade fazendo outra coisa”, à 

medida que esse Núcleo de Qualidade gera conflitos, produz questionamentos e a 

discussão entre as diferentes áreas do hospital. A função maior do superintendente, 

assumida explicitamente:  

“é a de apaziguar esses conflitos, (...) fazer as pessoas, pelo menos, se tolerarem, 
se darem bem. Isso não é fácil, porque às vezes você é obrigada a tirar pessoas-
chaves, que têm ou tiveram importância na sua vida, na implantação do hospital e 
você é obrigada a trocar”.  

 

Na estrutura do hospital, não existe constituição formal de colegiado. Ao mesmo 

tempo, no plano do discurso da alta direção do hospital, essa questão é considerada 

secundária. Chama a atenção que os dirigentes da instituição acreditam que seus 

projetos racionalizadores, suas apostas e desejos de mudança tiveram capilaridade e 
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foram de fato assumidas e incorporadas pelo conjunto de trabalhadores da instituição. 

Acreditam que o HE2 teria conseguido envolver o conjunto de trabalhadores tendo 

como foco a assistência. De acordo com a Coordenadora do Núcleo de Saúde Pública 

do HE2: 

“O HE2 conseguiu mudar tanto a agenda da gestão que o foco agora está na 
assistência. Não tem como fazer isso separado. As reuniões de recertificação da 
acreditação. Todas as reuniões que aconteceram na instituição, depois de 
monitorar os indicadores, envolveram todos os principais funcionários da unidade. 
O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, assistente social, é um processo que está 
sendo feito por todo mundo. Quem a gente não inclui na nossa pauta? O usuário, 
que não foi incorporado na coisa da gestão do cuidado, mas que já é possível ver 
coisas isoladas. A coisa vai se tornando forte”. 

 

Por outro lado, é possível perceber que o hospital, para discutir a assistência, 

está criando estratégias para além das estruturas formais. Algumas mudanças 

substantivas, citadas pelos gestores, centradas na qualificação da assistência e no 

usuário, construídas a partir de outros espaços que se configuram na micropolítica do 

estabelecimento hospitalar, podem ser utilizadas como exemplo, à medida que são 

construídas e implementadas pelas equipes de forma participativa, embora sem a 

existência dos mecanismos formais pensados na política de contratualização dos HEs 

como forma de induzir a gestão participativa. A presença do acompanhante na UTI 

adulto. A participação do pai e da mãe na UTI Neonatal, com acesso sempre que 

necessário e com apoio da equipe. Grupos de alta precoce com capacitação de 

cuidador. Aparentemente o HE2 está se democratizando por outra lógica, não prevista 

no processo de formulação da política governamental: a da assistência.  

“Não há como discutir a emergência se eu não colocar a UTI, o centro cirúrgico, se 
eu não colocar todo mundo para discutir. Não tem jeito. E quebra a lógica do nosso 
organograma. Senta coordenador da UTI, da clínica médica, da emergência, da 
enfermagem, fisioterapeuta, nós temos muitos fóruns de discussão, que é uma 
característica dessa diretora atual que põe na roda para discutir, não fica fazendo 
reunião separada por categoria. Esse fórum discute com profissionais de várias 
áreas. Não vem só o coordenador para fazer o planejamento. É rico, você sai da 
pauta da disputa e leva para o debate. (...) Não é a disputa da enfermagem com a 
fisio. Esse processo de planejamento com outros profissionais deu para a direção 
conhecer profissionais que viraram novos coordenadores”.  

 

Sobre as possíveis resistências à política de contratualização observadas no HE2, 

diferente do que aponta a direção do HE1 no caso anteriormente estudado, é possível 

afirmar que a contratualização no HE2 ou não produziu nenhuma mudança capaz de 

mobilizar os sujeitos – o que parece ser o caso – ou esses mesmos sujeitos já tinham 
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aceitado como instituídos os projetos e estratégias da alta direção do HE2. Segundo o 

superintendente: 

“Não houve resistências. Eu acho que tivemos uma ajuda de todos. Esse hospital 
tem uma vantagem. As pessoas gostam dele. O sindicato marca uma reunião pra 
falar mal do hospital e vão duas pessoas, ninguém precisa falar nada. As pessoas 
gostam do lugar, gostam de ser bem tratadas. Eles gostam, por exemplo, que a 
diretoria almoça junto com a funcionária da limpeza. Gostam que os ressociandos, 
que ficam trabalhando de jardineiros, tomem banho e sentem com todo mundo. 
Então, esse hospital é uma coisa assim... Eles têm certo xodó por ele”.  

 

E continua explicitando sua estratégia de sedução e construção de hegemonia:  

“Nós criamos uma estrutura em que os alunos gostam de ficar aqui. Por exemplo, 
nós caprichamos no almoço e no jantar. Os alunos acham o HE2 superlegal! Por 
quê? “Porque tem uma comida boa. Porque os anestesistas deixam fazer anestesia. 
As pessoas sentam com a gente e conversam”. Tem um lado de cobrança dos 
alunos, roupa, modo de entrar, sacola que fica parada, os alunos reclamam um 
pouco dessa organização. Aluno que quis entrar de bermuda aqui e não foi possível. 
Mas nós temos um modelo hoje de como lidar com os alunos, muito diferente do 
que tem o HC”. 

 

É possível destacar que pressões e dificuldades políticas ao longo do processo de 

implementação do projeto da direção para o HE2 foram superadas também por meio 

de articulações com atores externos ao hospital, com papel destacado na micropolítica 

local:   

“O HE2 tem o amparo do Rotary, do Lions e da Maçonaria. As pessoas têm hoje 
muita dificuldade de mexer com a gente. Inclusive vereador e o próprio prefeito... 
Esse hospital tem um histórico muito complicado, um hospital velho de intervenção 
que foi montado pelo PMDB. Depois veio o PSDB. Quebrar estrutura de uma 
intervenção e dirigir todas as forças de um hospital sob intervenção só pra 
atendimento da saúde. Mexeu com muitos interesses. Eu, por exemplo, tenho umas 
dez cartas pedindo a minha cabeça, tanto para o Mário Covas, como para o 
secretário na época. Para o reitor umas quatro ou cinco. Então eu era uma pessoa 
que desestabilizava e coisas assim. Porque nós fizemos tudo com processo seletivo. 
E o HE2 sempre teve um norte, entendeu? Hoje a cidade tem um respeito pelo 
hospital absurdo, absurdo, impressionante!”. 

 
Nessa rede de governabilidade construída localmente, cabe ainda destacar o 

grupo de voluntárias do hospital, chamado “Viva Feliz”, com mais de 200 pessoas de 

diversos segmentos da sociedade, de várias classes e entidades da sociedade civil. E o 

papel de anteparo que o Núcleo de Saúde Pública, conforme já foi discutido 

anteriormente, desempenha na interlocução com atores internos (corpo clínico, 

gerências, docentes, etc.) e externos (usuários, gestores municipais, DRS, 

Universidade, etc.), muitas vezes com interesses conflitantes. 
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O HE2 foi criado com perfil fortemente marcado pelo aspecto assistencial, 

embora desde o início de suas atividades conte com a presença de alunos e residentes. 

Embora não conte com um número significativo de docentes da universidade entre seu 

quadro, privilegiou-se a contratação de médicos afeitos ao ensino. O desejo de se 

constituir como hospital de ensino, de certificar e contratualizar o HE2 como um 

hospital de ensino, explicita a percepção de que este estabelecimento era, nos dizeres 

de seu superintendente,   

“...o ‘patinho feio’ dentro do complexo de saúde da universidade. Não éramos um 
hospital de ensino, nós éramos um hospital pra resolver problemas assistenciais e 
acabou. A partir do momento que fomos reconhecidos pelo ministério, que viramos 
um hospital certificado, nos tornamos mais atrativos para as pessoas virem 
trabalhar”. 

 

Concepção que se explicita com a visão da Coordenadora do Núcleo de Saúde 

Pública do HE2: 

“Esse hospital, apesar de querer se diferenciar, ainda é a sombra do HC. Os 
docentes que poderiam produzir aqui ainda estão todos voltados para lá. Cobrem 
um buraco da estrutura do internato, são docentes que não se diferenciam pelo 
trabalho aqui. Vêm aqui. Dão uma aula, mas vão embora. Não investem. É um dos 
pontos mais fracos nossos, se não for o mais fraco”.  

 
Fica evidente, a partir da análise dos discursos dos dirigentes do HE2, o quanto é 

importante a tipificação como hospital de ensino para o HE2. Há evidente necessidade 

de reconhecimento pelos pares que conformam a instituição médica e, em particular, 

pela instituição acadêmica. A contratualização é, antes de qualquer coisa, uma 

afirmação do HE2 como hospital de ensino, à revelia da SES-SP, dando status e 

identidade própria ao HE2 em relação ao “glorioso” hospital de clínicas da 

universidade. 

Chama a atenção na análise deste campo a discreta ou quase ausente 

enunciação, nos discursos dos entrevistados, do atravessamento das instituições 

médica e da instituição acadêmica. Trata-se de um hospital tão racionalizado, 

envolvido de tal forma com a competente implementação de ferramentas de 

racionalização dos processos de gestão, no sentido que vimos antes (fundadas no 

estrutural-funcionalismo), que impede a enunciação dessas instituições poderosas na 

vida das organizações hospitalares? Trata-se de um fenômeno extraordinário, 

observado em função do pouco tempo de existência do estabelecimento? Seria 

produto da juventude do seu corpo clínico (e cedo ou tarde ainda apresentará os 
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atravessamentos produzidos pela instituição médica em todos os hospitais)? Ou se dá 

em função do HE2 ser uma unidade ainda periférica, constituída nas franjas da sua 

universidade? Parece-nos que o recorte desta pesquisa, limitado à alta direção do HE2, 

não permite fazer qualquer inferência nesse sentido.  

No HE2, entretanto, contamos de forma privilegiada com o estudo desenvolvido 

por ABOU-JAMRA (2010), pertencente à mesma linha de pesquisa “Política, 

Planejamento e Gestão em Saúde”, do Departamento de Medicina Preventiva da 

Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. 

Um dos pressupostos tomados pela autora, que se confirmou apenas em parte 

em seu estudo, é que tais políticas de racionalização em curso, por implicarem 

regulamentação e normalização de fluxos, rotinas e processos de trabalho, seriam 

percebidas pelos médicos como controladoras. Os médicos do HE2, por ela escutados 

em nenhum momento fizeram referência explícita ao que está sendo chamado de 

“racionalização da vida hospitalar”, pois as medidas racionalizadoras com potencial 

impacto na autonomia técnica vêm revestidas de (e legitimadas por) forte componente 

científico. 

“Falando a partir de seu mundo do trabalho e da complexa trama de relações 
institucionais que vai construindo para produzir seu cotidiano, pautado pelo sentido 
ético que imprime à sua prática profissional, pelo forte “sentido de pertença” que 
existe no hospital, os médicos produzem outro discurso, mais fragmentado, 
elaborado com outros elementos, guiado por outras lógicas e que, afinal, resulta 
em algo que não é simples “espelho” ou reflexo do que a direção pretende. Os 
médicos produzem sentidos para seu cotidiano que escapam a qualquer pretensão 
mais “macro” e mais global do discurso institucional, o qual os imagina agindo de 
acordo com sua lógica” (ABOU-JAMRA, 2010). 

 

Essa pesquisa também mostra que as práticas racionalizadoras são vistas, em 

alguma medida, como uma desejada “moralização” da vida organizacional, definindo 

regras claras e cumpridas por todos. Não foram observadas contraestratégias 

conscientes, ativas e articuladas de resistência aos processos racionalizadores. Quando 

muito a criação de redes informais de contatos e conhecimentos que produzem fluxos 

e modos de funcionamento do hospital que “extravasam a racionalidade, o 

formalismo, a previsibilidade desejadas pela direção”. São pequenas “contravenções”, 

flexibilização de normas, em que o médico resiste ao projeto de um mundo totalmente 

racionalizado e previsível. De um lado, a direção do hospital, implantando uma lógica 

que “pretende dar a máxima homogeneidade, visibilidade e previsibilidade para a vida 
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organizacional”. Do outro, seus trabalhadores, produzindo estratégias, encontros, 

acordos informais que fogem ao controle e ao instituído. A autora conclui que, no 

curto prazo, tecnologias de gestão mais instrumentais podem resultar em benefícios, 

mas deixam dúvidas sobre a capacidade de produzir novas formas de cuidado e modos 

de encontros trabalhadores-usuários. 

O recorte da presente pesquisa, o lugar de observação, pode nos vedar o acesso 

ao mundo micropolítico. Restam-nos, talvez, explorar dissonâncias, discordâncias, 

pequenas revelações ao compararmos as falas dos administradores com os médicos 

dirigentes e com as enfermeiras. Elas são as que “dão mais bandeira”. Mesmo quando 

polidas e contidas, deixam escapar algo. Foi possível observar isso tanto no HE1 como 

no HE2.  Portanto, a análise aqui efetuada restringe-se aos poucos elementos captados 

nas entrevistas com a alta direção do HE2. 

Segundo a diretora assistencial, comparando-se o HE2 em relação à média de 

hospitais, trata-se de um lugar onde o médico é mais controlado, com controle 

eletrônico da presença e vários outros mecanismos. Os médicos no HE2 não controlam 

leitos como tradicionalmente o fazem em qualquer outro hospital e disputam agendas 

de bloco cirúrgico: 

“A gente conseguiu nesse hospital deixar bastante pequena essa autuação dos 
feudos, da corporação médica e tal. Isso é uma coisa que quase não acontece. Ela 
acontece, mas um pouquinho, muito pouquinho. E quase sempre a gente tenta 
desestimular totalmente. Então, quase não acontece” (diretora assistencial). 

 
A enfermagem, como o corpo mais disciplinado do hospital, conforme já havia 

sido apontado na análise do caso do HE1, sempre assume a dianteira nas coisas 

referentes à organização “porque elas têm mais esse perfil”, reconhece a diretora 

assistencial que atesta que: 

“A gente se aproveitou bastante disso pra deixar o hospital mais organizado, dessa 
possibilidade maior da enfermagem. Muitas coisas do planejamento foram 
ancoradas na enfermagem. Elas sabiam e tinham um domínio maior sobre a 
Unidade, sabiam o que acontecia”. 

 
Para os dirigentes do HE2, os médicos não gostam de fazer controle, de ficar 

andando atrás de indicadores. Alegam de maneira geral que “se trata de coisa de 

enfermeiro”. Foi difícil para a organização conseguir algum grau de envolvimento dos 

médicos. Hoje a direção do HE2 alega não ter dificuldades com médicos que não sejam 

pontuais, que não cumpram o horário. As ferramentas gerenciais, como ociosidade de 
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sala cirúrgica por especialidade, por exemplo, são largamente utilizadas como meio de 

controle. Reconhecem, entretanto, que a participação da enfermagem é muito mais 

intensa e entusiasmada do que a do médico. Segundo a diretora assistencial: 

“(...) o médico vai junto com a enfermeira que sabe tudo. Quando tem a visita da 
acreditação, o médico espertinho vai lá e se aproveita do trabalho e do 
conhecimento da enfermeira (...) É um mito esse negócio que ele nunca vai aceitar. 
Ele aceita porque tem razões para aceitar”. 

 

E segue com interessante análise:  

“(...) o médico que chega de um ambiente hospitalar tradicional estranha quando 
chega aqui. Tem enfermeira demais, indicador demais, gestão demais, 
transparência demais, cobrança... É diferente! Na verdade, o médico ainda quer é 
boa condição de trabalho e que não mexam muito com ele, uma enfermagem 
competente ao lado...” 

 
Há nitidamente uma disputa em curso pelo disciplinamento e controle do 

trabalho médico, ainda que não explicitamente anunciados, que vai além do controle 

de ponto. Passa, por exemplo, pelo domínio total sobre a agenda, que passa a ser 

regulada pela enfermagem ou, externamente, pelo gestor e pelo Núcleo de Saúde 

Pública (visto pelos médicos como a face interna dos gestores).  

“Para que ele quer ter o domínio? A gente está poupando o trabalho dele de ficar 
agendando em tal horário. Pode deixar que a gente faz isso pra você. Os pacientes 
estarão lá.”  

 
Outro instrumento de controle é o preenchimento obrigatório pelo médico do 

relatório de alta informatizado, utilizado pela Comissão de Prontuário. Mensalmente, 

são avaliados 10% desses relatórios. Foi instituída uma crítica em que o médico é 

obrigado a preencher todos os campos para finalizar o relatório.  

“Eles podem até escrever três pontinhos ou ‘Não me encham o saco’, mas tem que 
escrever naqueles lugarzinhos.  

 
Há, no HE2, uma visível transformação da prática médica. Uma mudança no 

contexto de como ele vê o hospital, a enfermagem, o paciente e a gestão. O HE2 coloca 

um modo diferente de ser médico, um interessante experimento de transformação. 

Nota-se, entretanto, que os médicos não falam em acreditação, não enunciam as 

grandes estratégias gerenciais. Essa linguagem é de propriedade do gestor e do 

gerente. 

É preciso reconhecer que ao restringir a escuta à alta direção do HE, guiando-se 

pelas falas dos gerentes, os ruídos da micropolítica não são acessados, de fato, a partir 
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das entrevistas. Ficam fora de foco, com baixa visibilidade, não por um ‘ocultamento’ 

ou ‘má-intenção’ dos dirigentes, mas porque falam do lugar deles, de modo coerente e 

com os limites possíveis ao espaço institucional ocupado. 

Ao analisarmos os discursos dos dirigentes do HE1 estudado anteriormente, 

percebemos nitidamente que vazam mais ruídos das falas dos dirigentes hospitalares. 

Resta-nos perguntar se se trata de um viés metodológico ou se a funcionalização do 

HE2 avançou de tal maneira que de fato os conflitos foram superados. 

O processo de contratualização dos HE, analisado a partir da micropolítica, 

apresenta muitas regularidades, mas acaba constituindo uma cartografia singular em 

cada caso estudado, a partir de suas especificidades.  

 

A análise dos dados em processo: produzindo as equações  

 

Nesta estação foi possível constatar que a categorização utilizada no HE1 tinha 

muita potência para sistematizar o material empírico coletado neste novo hospital. 

Mais do que isto, foi possível verificar que, se por um lado era possível produzir ou 

formular categorias empíricas com o mesmo enunciado daquelas produzidas no HE1, 

confirmando regularidades presentes nas vidas dos hospitais de ensino, por outro, elas 

se apresentavam com intensidades diferentes nos dois hospitais.  

Ia ficando mais claro, então, que seria possível, de fato, compor as equações dos 

vários hospitais que, a despeito da semelhança que guardam entre si, exatamente por 

serem todos hospitais de ensino, se distinguem ou se singularizam pelas diferentes 

intensidades com que os vários elementos da política impactam na vida 

organizacional, pelo menos na percepção de seus dirigentes. Tratava-se, portanto, de 

ir construindo equações durante as visitas que conseguissem evidenciar o singular a 

cada hospital e o que se apresentava em comum com os demais. Poderia ser um 

caminho para o desenvolvimento metodológico do estudo, em particular para a 

análise da grande quantidade de dados que dispúnhamos. Assim, é possível dizer que a 

metodologia do estudo foi sendo produzida (e consolidada) conforme o caminho 

percorrido pelas diferentes estações. O ganho mais importante desse trabalho no HE2, 

do ponto de vista metodológico, foi exatamente isso. Uma metodologia “em 

processo”.  
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Mais ainda, foi sendo reforçada a idéia de que seria possível não apenas uma 

avaliação dos impactos da contratualização (um dos objetivos específicos do estudo), 

realizada com “grade avaliativa” construída a partir dos eixos da própria política, mas 

de promover uma abertura para o diferente e para o inusitado, para elementos da vida 

institucional não valorizados pelos formuladores da política.   

Ao terminar a análise do HE2, podia-se perceber, ainda, o quanto o desejado 

“deslocamento epistemológico” do autor do estudo – do lugar de formulador da 

política para o de analisador da política –, poderia ser facilitado exatamente ao se fazer 

este olhar para as “novidades”.  

Agora já era possível perceber que as equações dos dois primeiros hospitais 

apresentavam elementos de semelhança, ou, usando os conceitos que estamos 

produzindo, de intensidade semelhante, mas também de diferença, resultando, 

portanto, em equações singulares para cada hospital. Se por um lado há uma clara 

convergência entre práticas racionalizadoras prévias em curso nos dois hospitais e a 

política de contratualização, por outro, as práticas racionalizadoras em curso no HE1 

são bem menos potentes, capilarizadas e consolidadas que aquelas adotadas no HE2, 

de modo que as estratégias de racionalização em uma e outra instituição assumem 

distintos contornos e estágios. Intensidades diferentes! No HE1 elas são mais 

“primárias”, menos articuladas do que no HE2. Por outro lado, a forte ênfase nos 

sistemas de informação, como elemento importante de tais processos 

racionalizadores, assume intensidades semelhantes nos dois hospitais, um quase 

“fetiche” do uso da informação, isto é, uma exacerbação das reais possibilidades do 

uso de processos de informação como modeladores de uma nova realidade 

organizacional.  

Outro ponto de diferenciação na equação entre os dois casos estudados diz 

respeito ao impacto no financiamento. Para o HE1, a contratualização teve impacto 

substantivo, reconhecido por todos os atores entrevistados como de fundamental 

importância no enfrentamento da crise e na viabilização do projeto do hospital, 

inclusive para as mudanças racionalizadoras pretendidas pela alta direção, que por 

vezes utiliza a possibilidade de diminuição do aporte de recursos como mecanismo de 

persuasão para obtenção de mudanças ou para sustentar enfrentamentos internos. Já 

para o HE2, que efetivamente beneficiou-se do aporte de recursos adicionais oriundos 
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da política por poucos meses, dada a interpretação do gestor estadual de que já se 

tratava de um hospital contratualizado e orçamentado com a SES-SP, a lógica de 

financiamento da contratualização acabou tendo impacto muito pequeno, restrita 

praticamente à viabilização do Centro de Pesquisas e Estudos.  

Outro ponto de convergência nas equações dos dois HEs estudados diz respeito à 

falta de competência do gestor estadual (já que é o mesmo para os dois, sendo que no 

HE2, em princípio, o órgão regional deveria assumir papel relevante) de fazer uma real 

regulação, acompanhamento e atualização do contrato, contribuindo decisivamente 

para aquilo que estamos denominando jogo dos atores ausentes. No caso do HE2, seus 

dirigentes explicitam seu forte papel regulador em função da fragilidade do gestor 

regional.   

A fragilidade das instâncias formais de controle, externas e internas ao hospital, 

tal como pensadas na política de contratualização, é outro ponto de convergência nas 

equações desses dois primeiros hospitais.  

Estávamos conseguindo produzir equações que evidenciassem singularidades e 

diferenças, com intensidades distintas, para as categorias empíricas e não apenas 

reproduzindo uma “grade avaliativa” rígida. Partimos para a terceira estação curiosos 

para saber que equação ela apresentaria.  
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CAPÍTULO 4:  

TERCEIRA ESTAÇÃO  
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O Hospital de Ensino 3 (HE3) 

 

A terceira estação visitada é um hospital que começou a ser construído em 1970, 

vinculado a importante universidade privada, sem fins lucrativos, localizada em Porto 

Alegre (RS). Suas atividades tiveram início em 1976, mas três anos antes seus 

ambulatórios ficaram prontos e imediatamente foram disponibilizados para o ensino, 

com os estudantes de medicina assistindo aos pacientes sob orientação dos 

professores da faculdade de medicina.  

Diferentemente das duas estações anteriores, trata-se de um hospital geral, 

privado, de natureza filantrópica, que assiste a 18 mil pacientes adultos e pediátricos 

por dia, abrangendo praticamente todas as especialidades médicas.  

Na área de ensino, situa-se como campo de estágio curricular envolvendo, 

anualmente, mais de 800 alunos de cursos de graduação, pós-graduação e 

profissionalizantes. Desenvolve 182 projetos ao ano de pesquisa básica e clínica, em 

articulação com as faculdades da área das ciências da saúde, com o Instituto de 

Pesquisas Biomédicas e o Instituto de Geriatria e Gerontologia. 

A missão definida pela equipe de direção para o HE3 é: “Somos um Hospital 

Universitário, qualificado pela interação assistência / ensino / pesquisa, orientado por 

valores humanos, pela atuação interdisciplinar e pelo compromisso com a saúde da 

comunidade”. A visão desenvolvida é a de “Ser reconhecido no Brasil, e num prazo que 

não exceda ao ano 2010, como um Hospital Padrão de Referência em gestão, 

assistência, ensino e pesquisa em saúde”. 

É mantido por uma instituição de educação e assistência, vinculado a uma 

congregação religiosa. O HE3 foi o primeiro investimento dessa congregação na área da 

saúde. Sua estrutura de direção superior é formada por um diretor-geral e 

administrativo, um diretor administrativo adjunto, um diretor técnico e clínico e um 

diretor acadêmico.  

Ocupa área construída de 49 mil m2, além dos 8.674 m2 do centro clínico. A área 

de pacientes internos é composta por 539 leitos, sendo 440 de internação 

convencional, 78 de unidades de tratamento intensivo (geral, cardiovascular, 

pediátrica e neonatal) e 21 leitos de observação específicos para pacientes da 

emergência. O ambulatório conta com 110 consultórios e vários laboratórios com 
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avançadas técnicas de diagnóstico e tratamento, além de laboratórios específicos 

destinados à pesquisa na área médica. O centro clínico, inaugurado em 1988, abriga 

160 conjuntos e 64 especialidades médicas, mantendo convênios com dezenas de 

operadoras de planos de saúde. 

À semelhança do que foi observado nas estações anteriores, também não 

encontramos no material institucional disponível no sítio do HE3, bem como nos 

documentos acessados, nenhuma menção ao fato de o hospital ser certificado e 

contratualizado como hospital de ensino.  

As entrevistas e o material de campo colhido junto à alta direção do HE3 e 

gestores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre foram obtidas nos 

dias 2 e 3 de setembro de 2009. As entrevistas foram realizadas no próprio hospital, 

pré-agendadas e gravadas mediante autorização dos entrevistados e na sede da SMS 

de Porto Alegre.  Nesta estação foram entrevistados os seguintes sujeitos: 

1) O Diretor-Geral e Administrativo do HE3, no cargo desde 1995, entrevistado 

em 3 de setembro de 2009. Participou de todo o processo de certificação e 

contratualização do HE3 como hospital de ensino. 

2) O Diretor Técnico e Clínico, entrevistado em 2 de setembro de 2009. Quando 

o HE3 foi certificado e contratualizado, em 2004, era coordenador da pós-

graduação da Faculdade de Medicina. 

3) O Diretor Acadêmico, entrevistado em 2 de setembro. Na época em que o 

HE3 foi certificado e contratualizado, era supervisor de uma área acadêmica 

responsável pela integração e formalização dos estágios dos alunos e das 

pesquisas no hospital. Atualmente é um dos representantes do HE3 na Comissão 

de Acompanhamento do Contrato.  

4) A Supervisora de Enfermagem, entrevistada em 3 de setembro, que assumiu 

o cargo em 2005 e não participou do processo de certificação e contratualização.  

5) O Coordenador da Gerência de Regulação de Serviços de Saúde da SMS de 

Porto Alegre, entrevistado em 3 de setembro. Não participou da 

contratualização em 2004, passando a lidar com o tema a partir de janeiro de 

2005. 

6) O médico responsável pelo Núcleo de Relacionamento com os Prestadores 

da SMS de Porto Alegre, entrevistado em 3 de setembro. Também não 
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participou do processo em 2004, estando ligado ao objeto em questão desde 

2005.  

Para a análise das entrevistas, partimos das mesmas categorias empíricas já 

referidas nas estações anteriores.  

 

 

O impacto do financiamento  

 

No HE3, o impacto financeiro do incentivo à contratualização parece não ter sido 

significativo. O potencial benefício financeiro proporcionado pela política de 

contratualização é pouquíssimo valorizado pela alta direção do HE3 e não trouxe 

mudanças significativas na ampliação da oferta e do perfil assistencial. Pelo menos não 

foi destacado por nenhum dos entrevistados como um fator positivo da política para o 

hospital. O diretor técnico e clínico refere que inicialmente a contratualização chegou a 

ser uma opção interessante para o HE3, mas que: 

“Se nós, mesmo sendo um hospital contratualizado, atendêssemos 
exclusivamente o SUS, já teríamos fechado as portas. (...) A injeção de recursos da 
contratualização não é suficiente para o que nós produzimos (...) Acho que o SUS é 
um sistema fantástico, que democratizou. Acho que a contratualização procura 
regular isso, mas a fonte de recurso é insuficiente para manter um hospital aberto”.  

 

Na entrevista com o diretor-geral e administrativo do HE3, não foi possível 

vislumbrar o mesmo impacto financeiro positivo da política de contratualização 

observado no HE1. A dependência dos recursos públicos em uma instituição 

filantrópica que oferta apenas 63% de seus leitos operacionais ao SUS parece ser de 

fato muito menor que a dos hospitais de ensino públicos que não contam com a 

receita oriunda dos atendimentos à saúde suplementar. 

Segundo o diretor acadêmico: 

“O hospital procura sempre olhar para sua autossustentação. Os investimentos que 
possa e deva fazer incluem o SUS, mas também uma análise de demanda de outros 
convênios que possam contribuir para a sustentação do hospital. O hospital é 
equilibrado do ponto de vista financeiro. Está sempre no limbo, não atrasa a folha 
de pagamento. Estou aqui há 14 anos e nunca atrasou um salário aqui. A 
Universidade, e isso é uma coisa que algumas pessoas duvidam, não coloca um 
centavo aqui dentro. O hospital vive do que produz. Ao contrário, até paga 170 
bolsas de residência médica que o MEC não viabiliza, com dinheiro da própria 
instituição. Só aí são 320 mil reais/mês, quase 4 milhões/ano que saem do dinheiro 
do HE3. Acaba fazendo isso e abrigando a Faculdade de Medicina e dois institutos 
da universidade aqui dentro com toda a estrutura”.  
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O HE3, segundo seu diretor técnico e clínico, caminha para uma situação de 

desequilíbrio, compensada apenas pela captação de receitas oriundas da produção de 

serviços à saúde suplementar, à medida que efetua atendimentos acima dos limites 

estabelecidos no contrato: 

“Temos mais de 3.000 contas guardadas que não podemos apresentar. E a 
contratualização, a nosso ver, representaria um pagamento para atender uma 
determinada região de Porto Alegre. Só que o número de atendimento que estamos 
fazendo é muito superior, na média complexidade, ao que foi previsto. Temos que 
atender 1.090 internações por mês e atendemos 1.300. Temos a despesa disso, mas 
não a receita. E essas contas não podem ser apresentadas porque o sistema não 
aceita. Nem a estatística, para saber que nós fizemos isso. Atendemos em torno de 
10% a mais do que está no contrato e recebemos o que está no contrato”.  

 
Esta opinião também é compartilhada pelo diretor acadêmico: 

“O hospital produz mais do que o teto. Tem sempre um estoque, um número 
muito expressivo de contas armazenadas. Poderia parar de trabalhar e só ficar 
apresentando essas contas. O teto só existe para apresentar as contas, mas não 
para produzir. O hospital não rejeita atendimento. Não é só de Porto Alegre, mas 
da região metropolitana”.   

 
Para os gestores municipais, entretanto, a crítica deve ser considerada por outro 

prisma:  

“O MS jogou um caminhão de dinheiro dentro desses hospitais de ensino. A 
população vai aonde tem recursos. Ela não vai aonde tem pouco recurso. Então o 
que acontece? Inchou o atendimento nos universitários. Eles se queixam da gente, 
que atendem muita gente, mas é obvio que isso acontece, o dinheiro esta ali!” 

 
Segundo o diretor técnico e clínico do HE3: 

“O hospital foi o primeiro a fazer a contratualização no RS. Sempre foi vocacionado 
para o atendimento da população. No momento que foi acenado com a 
contratualização, acho que viu como beneficio o fato de ter uma garantia de 
pagamento mensal, sabendo que ia receber. Esses números hoje, entretanto, não 
são mais compatíveis. Houve uma defasagem ao longo desses cinco anos. Houve 
um aumento significativo nos custos e em uma ou outra área específica e na média 
complexidade tivemos um reajuste muito aquém disso. Só tivemos o reajuste da 
inflação do último ano, depois de vários anos sem reajuste”. 

 
O valor do incentivo à contratualização foi definido com base na série histórica 

da produção de serviços de média complexidade referentes ao primeiro semestre de 

2004 e se mantém inalterado até o momento. O diretor-geral e administrativo revela 

que poucas alterações foram feitas nos contratos em função da indisponibilidade de 

recursos, mas defende a lógica como foi estabelecido o valor do incentivo: 

“Eu digo que sempre a gente poderia fazer ajustes, mas eu acho que em nível de 
política de governo federal, não teria como fazer melhor de como foi feito, de 
observar um período de quatro meses e definir isso como uma amostragem segura. 
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Foi daí que surgiu o principio da contratualização”. 

 

Essa situação poderia ser equacionada, ou ao menos amenizada, se os valores 

dos contratos pudessem ser ajustados. Chama a atenção, entretanto, a reprodução do 

que já tinha sido observado no HE2, ou seja, a não-incorporação dos reajustes dos 

valores repassados pelo MS aos hospitais de ensino nos contratos de metas e 

respectivos planos operativos. Há uma tendência dos gestores em fazer a retenção 

desses recursos. No caso do HE3, segundo seu diretor técnico e clínico: 

“Nesse momento nós estamos para assinar um aditivo que implica nos aumentos 
que ocorreram no ano passado que ainda não foram liberados. Um aumento, em 
média, de 12% para os HE concedidos pelo MS. Na nossa planilha significou 8% em 
dezembro do ano passado e vai ser assinado só agora em setembro”. 

 
O caso do HE3 reproduz, em parte, a postura já observada na relação do HE2 com 

a SES-SP. Trata-se da retenção pelo gestor de recursos disponibilizados pelo MS a 

partir da mudança dos critérios de financiamento relativos aos procedimentos 

considerados FAEC, que foram incorporados aos procedimentos de média e alta 

complexidade em novembro de 2008 e que não foram incluídos pelo gestor de Porto 

Alegre no contrato de metas do HE3. Transcorrido um ano das mudanças impostas pelo 

governo federal, as partes ainda estavam em negociação do quarto termo aditivo ao 

contrato, que deveria ser firmado no mês seguinte à realização das entrevistas. De 

acordo com o gestor municipal entrevistado: 

“É a permanente discussão: ampliação do teto. Em todas as discussões eles pedem 
para aumentar. Às vezes a gente acha que é necessário, mas depende se vamos ter 
recursos na transferência fundo a fundo efetuada pelo MS. Quando isso tem, 
imediatamente repassamos pra eles. Por exemplo, a migração do FAEC. Existiam 
400 procedimentos do FAEC que em novembro do ano passado, por meio da 
portaria 2488 do MS, passaram para média e alta complexidade. Nesse momento 
se rediscutiu o teto da alta e da média e vamos para o quarto termo aditivo. 
Estamos tratando disso nesse momento. Colocamos aqui para ver como impactava 
dentro da produção. Tudo isso aqui nós preparamos, manualmente, depois de 
muito estudo, muito trabalho. E quando ficar pronto, o Núcleo de Relacionamento 
com Prestadores e a Coordenação vai chamar a direção do hospital para discutir. A 
gente sempre olha para esse lado aqui, e eles sempre olham para esse outro. No 
fim a gente acaba se entendendo”. 

 
É intrigante notar que o gestor municipal de Porto Alegre admite que o HE3 faz 

jus ao recurso, que irá repassá-lo, inclusive revendo os valores do contrato, mas, 

efetivamente, após quase um ano transcorrido, retém os recursos que de fato foram 

destinados pelo governo federal para a política de contratualização. 

 Política que no caso em tela, é bom que se destaque, não resultou em nenhuma 
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alteração no percentual de oferta de leitos ao SUS. O limite dos 60% exigidos para 

manutenção do certificado de filantropia é rigorosamente cumprido pelo 

estabelecimento. De acordo com o diretor técnico e clínico:    

“Nós temos atendido, rigorosamente, 60% dos nossos leitos. A nossa filantropia já 
existia antes da contratualização e exige esse atendimento de 60% do SUS. Isso não 
mudou com a contratualização”.  

 
O diretor acadêmico relata que o processo de contratualização, além de 

aproximar o HE3 do gestor, favoreceu financeiramente o hospital, pelo menos no início 

do contrato, no sentido de incorporar a produção de atendimentos que já eram 

efetuados e que não eram pagos por ausência de teto financeiro. 

Ao entrevistá-lo, percebe-se que o raciocínio em relação à lógica de 

financiamento continua centrado na produção de serviços assistenciais, fortemente 

marcado pela média complexidade, área na qual o HE3 tem maior participação na 

oferta.  

“Nós temos uma demanda de média complexidade altíssima. Se olharmos as 
estatísticas da DataSUS podemos ver que o HE3 é quem mais atende média 
complexidade. Estamos com 51% dos recursos na média complexidade”.   

 

Chama a atenção, nessa estação, assim como já havia observado no caso do HE1, 

que a lógica de financiamento, que deveria ter sido substituída ou superada pela 

contratualização, parece não ter sofrido nenhuma alteração. Na percepção do diretor 

técnico e clínico do HE3: 

“(...) acho que somos tratados como um cliente privado e não como um parceiro 
do gestor (...) Só posso apresentar as contas até um limite que a contratualização 
prevê. Então é um sistema que na prática não está cumprindo o que diz”. 

 
Essa percepção tem guarida nas afirmações dos gestores municipais: 

“No caso do HE3, eles estão atendendo quanto de SUS lá? Eles atendem 65% de 
SUS. Mesmo com esses incentivos todos, com a contratualização, etc., há uma 
queixa geral que a remuneração dos serviços fica aquém do necessário. Isso é uma 
queixa. Dizem que, para manter o hospital viável, têm que atender, também, 
convênios privados. Que aí esse dinheiro iria completar a receita do hospital, 
fazendo com que pudesse fazer o atendimento”.  

 
Deve-se destacar, entretanto, que a cultura de financiamento baseado no 

pagamento por produção persiste na lógica também dos dirigentes do HE3: 

“A gestão é plena, mas o recurso vem de Brasília. O gestor diz que nós temos um 
recurso limitado que é o nosso orçamento (...) Temos que atender 200 mil pessoas 
em Porto Alegre para receber 5 milhões de reais. Se apresentarmos 1.200 contas 
por mês e fizermos 1.500, vamos receber o mesmo. Se fizermos 900, vamos receber 
o mesmo. Daí, o ano que vem, quando vier o aditivo, vão reduzir porque atendemos 
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menos e é justo. Agora, quando atendemos mais eles não ficam sabendo por que 
não podemos apresentar! Só podemos apresentar o que está no contrato. Acho que 
a evolução deveria ser o pagamento por orçamento. Esses orçamentos seriam 
negociados de acordo com a produção de cada ano, mas sem precisar apresentar 
contas”. 

 
Nota-se, no relato acima, o quão distantes ainda estão os sujeitos envolvidos da 

lógica de financiamento proposta pela política de contratualização. Propõem como 

modelo adequado as diretrizes que deveriam ser observadas pela política e que, pelo 

que se pode observar, sequer conseguem ser apreendidas e praticadas pelos sujeitos 

que deveriam colocá-la em prática. Ou seja, um aspecto que se destaca no estudo de 

caso do HE3 é que seus dirigentes não percebem significativas modificações na lógica 

de financiamento a partir da contratualização:  

“Não vejo que a contratualização tenha trazido uma parceria diferenciada por ser 
ou não ser contratualizado”. 

 
Ao analisarmos as entrevistas concedidas, verificamos claramente que gestores e 

dirigentes do hospital não conseguem incorporar a ruptura proposta pela política de 

contratualização dos hospitais de ensino no que diz respeito ao modo de alocar 

recursos e financiar o conjunto de ações envolvidas que, ressalte-se, deveriam 

extrapolar a esfera meramente assistencial e de produção de serviços. Mantém-se a 

lógica de ‘tabelização da produção de serviços’, com seletividade no cardápio de 

procedimentos a serem ofertados ao sistema, por parte do hospital. Persiste também 

a lógica de avaliar a participação do HE no sistema meramente por sua produção 

referenciada na tabela de procedimentos (e não nas necessidades dos usuários). 

 De acordo com os gestores municipais entrevistados: 

“Essa queixa do hospital sobre o valor da tabela é bem seletiva. Não querem fazer o 
que na tabela não remunera tão bem. O incentivo que vem pra eles não é pouco. O 
HE3 recebe quase R$ 1 milhão de incentivo por mês. Só que acham que isso não 
entra no valor da tabela. Mas como não entra no valor da tabela? Claro que entra! 
Mas eles dizem que o incentivo é ótimo, mas não para fazer o que queremos. É uma 
posição dicotômica, eu sempre cobro deles: incentivo é incentivo. Tudo bem, não 
entra na produção, mas vejam o valor que o SUS está pagando para o hospital (...) 
O incentivo é para trabalhar para o SUS. É assim. Esse é o espírito que o Ministério 
quis fazer. Se tem o interesse em trabalhar para o SUS vai ter o incentivo, que pode 
ser criticado ou não, mas é a maneira como o Ministério imaginou essa política de 
saúde, de orçamentação com incentivo”.  

 
Não se pode descartar, naturalmente, e isso tem o reconhecimento de todos os 

entrevistados, que é pertinente a crítica aos valores pagos para muitos procedimentos, 

que são malremunerados de fato. Os atores destacam, entretanto, a existência de 
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procedimentos bem-remunerados, em geral contidos no grupo de procedimentos 

pertencentes à alta complexidade, objeto de desejo dos prestadores públicos e 

privados, mesmo os contratualizados como HE, à medida que são pagos por produção. 

No que se refere à alta complexidade, a lógica defendida é deixar cada prestador 

buscar seu quinhão no mercado:  

“Não se olha com frequência se esse incentivo acompanha alguma mudança 
produzida pelo hospital na média complexidade. Isso ficou estático. Acho que o 
ministério devia sempre avaliar qual o comportamento do prestador. Se ele está 
produzindo mais, onde ele deveria ganhar o incentivo previsto na média 
complexidade, porque alta complexidade são estratégias de cada instituição. A 
média complexidade normalmente é tida como uma demanda da aflição da 
comunidade. Acho que deveriam ser mapeados rigorosamente os hospitais que 
estão produzindo ou contribuindo nesta área”.  

 

 

A contratualização: um jogo de atores ausentes 

 

O HE3 tem por tradição ser um “parceiro muito forte e desinteressado da 

Secretaria Municipal da Saúde”, postura extremamente valorizada pela sua alta 

direção e atribuída ao perfil de seu diretor-geral, à frente do estabelecimento desde 

1995. A percepção na direção da instituição é que: 

“A gente frequentemente dá mais do que recebe. Sempre apoiamos a secretaria 
técnica do Conselho Municipal de Saúde. Eu fiquei no mínimo uns dez anos lá, e 
agora tem mais outras duas pessoas no meu lugar, um professor e um membro da 
direção prestando apoio técnico à secretaria em coisas que não tem nada a ver com 
o hospital. Projetos que dizem respeito ao sistema de saúde do município. O HE3 é 
visto, neste sentido, pelo município, como o mais público dos privados! Vamos dizer 
assim, é muito parceiro!” 

 

Uma relação muito forte com o gestor que já existia antes da contratualização e 

que permanece na atualidade, ainda que em menor intensidade, independentemente 

da contratualização: 

“A gente cansou de fazer projetos para a SMS como ‘escritor fantasma’. Sábado e 
domingo aqui trabalhando e nós não aparecíamos, eram projetos da secretaria”.  

 
Parceria que continua forte, também em virtude de demandas apresentadas 

pelos gestores, como as solicitações para terceirização de serviços para o gestor. Aliás, 

trata-se de um fenômeno também observado em outros HE estudados. Na verdade, há 

uma inversão significativa de papéis. O gestor, ao invés de regulador, passa a ter no HE 

um parceiro para resolver problemas de ordem técnica e administrativa que não 
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consegue efetuar em virtude de problemas legais ou por opção no modo de gerir suas 

políticas de saúde como, por exemplo, para a contratação de pessoal para a rede 

assistencial sob gestão direta da SMS. O HE acaba sendo utilizado em função da 

agilidade advinda de sua estrutura privada, no caso dos filantrópicos, assim como as 

fundações e OSs vêm sendo utilizadas como escapes para as instituições públicas, ou 

para superar obstáculos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe 

limite nos gastos com pessoal, entre outros. Segundo o diretor acadêmico,  

“Às vezes, o município nos pede coisas impossíveis por conta dessa amizade. Fui 
chamado no gabinete do prefeito, era a assessoria direta dele querendo que o 
hospital contratasse médicos de família pra toda Porto Alegre e o município nos 
repassaria o recurso porque eles não podiam contratar. Ai nós íamos virar um 
‘laranja’. Aí não, né? Seria uma terceirização. A gente já faz isso na Lomba do 
Pinheiro, mas é uma unidade isolada, houve uma necessidade, a gente fez isso. Mas 
essa não dá!” 

 
Ao destacar as várias parcerias em curso entre a SMS e a Universidade, visando o 

Promed, Prosaúde, entre outras, o diretor acadêmico chama a atenção para a postura 

do gestor municipal. Revela-se, a partir daí, que a parceria não é tão desinteressada 

como faz supor a alta direção do estabelecimento: 

“Como eu falo, o município é ‘pidão’, tem que ter cuidado. Mas a gente tem por 
política da administração ser parceiros do município. Isso traz resultados. Por 
exemplo, sou parceiro do município e do Conselho Municipal da Saúde. A gente está 
lá, dá assessoria técnica graciosamente, dois assessores nossos daqui. Isso coloca o 
hospital numa posição de parceiro não só para o município, mas também para o 
Conselho Municipal da Saúde. Dificilmente, em um jornal, o conselho bate no HE3. 
Ele não bate no hospital quando tem algum problema. É muito comum, com outros 
hospitais, quando tem um probleminha, que eles batam. Com a gente não. Eles 
telefonam pra cá e falam: 'O que houve?' Ou então, numa reunião fechada, eles 
batem, mas não vão para a imprensa...” 

 

No tocante às internações que são feitas no HE3, todas passam pela regulação. 

Segundo o diretor técnico e clínico,  

“A Faculdade de Medicina é integrada ao hospital. Praticamente todo ensino é feito 
aqui. Claro que existe algum atendimento extra-aluno, mas o atendimento é feito 
aqui, tanto na graduação, como na residência médica. Os casos que são atendidos 
pelos professores e pelos alunos já vieram regulados pelo município. Então quem 
atende nossa demanda são os professores com os alunos. Não há professor que 
queira furar o sistema porque ele já entrou no sistema!” 

 

Muita das resistências e críticas que os dirigentes do HE3 apresentam em relação 

ao sistema de regulação implementado pelo município dizem respeito à incapacidade 

de acessar diretamente os serviços ofertados pelo próprio hospital ao SUS. Quando 

isso ocorre, o município não autoriza o pagamento do procedimento.  
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“Sobre os mecanismos de regulação, a Faculdade não manda ninguém, os médicos 
e os professores também não mandam, porque eles atuam na rede que não é deles. 
A rede é do município. A não ser uma pequena unidade nossa, mas que também 
não consegue mandar. Faz 30 anos que está lá e não consegue mandar. Se quiser 
mandar não vai faturar. Aí não dá, né? Então, uma cota o hospital oferece, cota de 
exame, alguma coisa assim. Mas não remunerado pelo município, o município não 
aceita referência direta. Muito menos dos professores nossos que estão lá na rede! 
Eles nem mandam na rede! E não aceita, também, dos seus próprios, ou seja, o 
Centro de Saúde do Bom Jesus, que é do município, não pode mandar direto pra 
lugar nenhum, tem que mandar pra Central de consultas de especialidades ou para 
a Central de internações”. 
 

A direção do HE3 exerce um amplo controle sobre a oferta de serviços e não 

autoriza que os serviços da universidade, mobilizados por interesses acadêmicos e 

científicos, acessem o HE3 porque isso resultaria em prejuízo ao hospital. Simples e 

claro. No caso do hospital filantrópico, esse agenciamento não ocorre (ao menos na 

visão de sua alta direção). Como ressalta o diretor acadêmico: 

“Não tem demanda por interesse acadêmico porque o hospital teria um imenso 
prejuízo com isso. Isso aí é um dogma que não dá pra aceitar (...) Seria muito 
interessante, mas o hospital não consegue bancar isso aí, porque o município não 
vai autorizar. É uma permanente briga. Nem a nossa amizade com o município 
conseguiu resolver isso aí”.  

 

Chama a atenção, assim como já tínhamos observado nas estações anteriores, a 

fragilidade do gestor local, incompatível com o tipo de gestor idealizado para a 

condução concreta da política. Percebe-se que, em parte, há uma postura leniente na 

gestão desses recursos, tratados como se não fossem públicos, já que não assumem 

a responsabilidade por sua adequada aplicação. É como se fazer a gestão de recursos 

financeiros oriundos da esfera federal desonerasse os gestores locais de suas 

responsabilidades. Atribuem ao MS a responsabilidade pelo aperfeiçoamento do 

sistema e até mesmo por um conjunto de medidas que, em princípio, estariam na 

alçada do gestor local. Nos dizeres de um dos gestores entrevistados: 

“Qualquer pessoa gostaria de poder trabalhar com o SUS, mas, lógico, tem uma 
tabela. Aí acho que entram as regras. Para fazer isso, tem que fazer isso. Não dá 
pra fazer só o que lhe interessa. Esse equilíbrio no atendimento, quem tem que dar 
eu acredito que seja o ministério. Nós, gestores municipais, também temos que 
atuar nesse sentido. Quando a gente faz a contratualização e os termos aditivos a 
gente se baseia, no quê? Nas séries históricas, nos dados epidemiológicos, que são 
as necessidades da população. Porque se a gente for seguir apenas pelo que 
remunera a tabela, nós vamos parar de fazer toda a média complexidade. Só vamos 
fazer cirurgia cardíaca, transplante, hemodiálise e quimioterapia”. 

 
Cabe lembrar que a definição de quais serviços devem ser ofertados pelo HE e 

que irão compor o contrato de metas se dá em negociação estabelecida entre as 
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partes, conduzida pelo gestor local. Na lógica da contratualização (e na prática tem 

sido assim, segundo relatos dos próprios entrevistados), compete ao MS aprofundar a 

questão, revisar o processo, verificar se todos os itens são atendidos, negociar os 

valores implicados, mediar conflitos, mas a definição é feita pelo gestor local. Portanto, 

à semelhança do que já tínhamos percebido na análise dos HE paulistas anteriormente 

estudados, a desoneração de responsabilidades dos gestores locais é patente e 

deverá ter que ser considerada entre as dificuldades para o sucesso da política de 

contratualização.  

Outro aspecto que se apreende da entrevista com os gestores municipais de 

Porto Alegre é o desconhecimento da lógica de financiamento da política de 

contratualização dos HE. Em São Paulo, a opção por tratar os recursos contratualizados 

de forma fixa, sem levar em consideração o desempenho para a percepção da parte 

variável prevista, foi uma opção consciente e declarada do gestor estadual, assim 

como a decisão de englobar e orçamentar a alta complexidade no mesmo contrato. No 

caso de Porto Alegre, percebe-se que há uma confusão no entendimento da lógica do 

processo.  

Não houve a implementação de instrumentos de avaliação de desempenho 

institucional para pagamento da parte variável do incentivo previsto. Na verdade, os 

gestores demonstram desconhecimento de preceitos básicos nas mudanças no 

financiamento instituídas pela política de contratualização dos HE: 

“Não existe parte variável (...) isso me parece meio confuso porque a parcela 
variável é a alta complexidade. Tem uma parcela fixa, que é a média complexidade 
e uma parcela variável que é a alta complexidade. Os incentivos são fixos também”.  

 
Os gestores municipais chegam a tecer críticas a aspectos que não constam da 

lógica da política e fazem propostas para aperfeiçoamento sem se darem conta que 

elas já estão inseridas na política e, portanto, disponíveis como ferramentas de gestão 

do cotidiano, embora não aproveitadas por eles transcorridos cinco anos de vigência 

da política. É possível observar, no depoimento a seguir, que o gestor não tem a 

dimensão que a política de contratualização já foi concebida com a proposta de um 

componente variável, pago por desempenho mediante o cumprimento de metas, que 

cresceria progressivamente, a cada ano, até compor 50% dos valores correspondentes 

ao incentivo de contratualização.  
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“Se fosse possível contratualizar mais hospitais escolhidos pela SMS com repasse 
financeiro garantido, acho que valeria a pena, mas com uma ressalva: eu não sei se 
gostaria de ter parcelas prefixadas. Eu gostaria de trabalhar por tetos. Eu gostaria 
de ter um contrato que estabelecesse tetos. Eu tenho minhas dúvidas sobre a gente 
deixar um valor prefixado”. 

 
A incapacidade de compreender a lógica de financiamento da política de 

contratualização também pode ser observada no depoimento abaixo, efetuado por um 

dos gestores municipais: 

“Os HEs têm aspectos positivos e negativos. Acho que a ideia é boa. Ter contratado 
os hospitais foi bom porque antes era meio jogado. A questão do prefixado, essa é 
decididamente ruim. Acho que contratualizar teto é bom. Onde eu vejo negativo em 
Porto Alegre? Contratualizar apenas financeiro e não olhar para o físico, para o que 
se vai produzir. Só vê número e não vê a qualidade desse serviço produzido. Só vê a 
quantidade e não vê a qualidade do serviço produzido. Nós só conseguimos ver a 
quantidade”. 

 
Outro aspecto que demarca a fragilidade da capacidade do gestor diz respeito ao 

manuseio do contrato e dos termos operativos. Da celebração do contrato até 

setembro de 2009, o HE3 assinou com a prefeitura três termos aditivos. Cabe lembrar 

que a contratualização foi assinada em novembro de 2004 e, em função do resultado 

do processo eleitoral em Porto Alegre, a equipe dirigente da SMS sofreu uma grande 

alteração em sua composição a partir de janeiro de 2005. Portanto, os gestores que 

participaram da certificação e contratualização não foram os mesmos responsáveis 

pela implementação da Comissão de Acompanhamento e a revisão dos contratos.  

Note-se que a responsabilidade pela implementação do contrato, por provocar 

mudanças, impor indicadores, metas e compromissos, quer qualitativos ou 

quantitativos, é de responsabilidade única e exclusiva do gestor municipal. O outro 

membro da equipe dirigente da SMS entrevistado complementa: 

“Acho que a política de contratualização e orçamentação é boa. Só que ela 
precisaria ser aperfeiçoada ao longo dos anos. No início, as pessoas talvez não 
tenham entendido e olharam apenas para a parte da produção. Mas no começo 
era assim, tanto é que os prestadores vinham falar com a gente da questão 
financeira falando da alta. E nós falando da média. Eles falando do financeiro e 
nós do físico. Hoje evoluímos, nós precisamos olhar uma produção financeira 
compatível com uma produção física.  

 
Os gestores não conseguem sequer perceber que o contrato de metas permite ir 

além de uma eficiente avaliação da produção de serviços assistenciais (sem dispensá-

la, naturalmente). Como se percebe no depoimento a seguir, o gestor municipal se 

limita à lógica burocrática já estabelecida, ainda que recheada de ferramentas mais 
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‘modernas’ como a nova tabela de procedimentos do SUS. Um viés extremamente 

empobrecido em termos de regulação, controle e avaliação: 

“Então, a contratualização, ela é boa? É, mas ela trouxe benefícios? Acho que sim, 
mas exigiu bastante da gente. Exigiu bastante aqui dentro da Gerência de Serviços 
de Saúde. A gente começou a mudar, pedimos para os nossos funcionários: ‘Nós 
temos que pegar isso de uma maneira diferente, nós temos que cuidar’. Quando eu 
tava falando da tabela que era interessante, é porque ela começa com o 
procedimento, o procedimento vira uma forma de organização, que vira um 
subgrupo e um grupo. Então quando a gente faz esse resumo financeiro, nós 
estratificamos por subgrupos. Tem os subgrupos dos exames de patologia clínica e 
a gente pode determinar quantos a gente tratou. A gente vai na nossa 
estratificação até o subgrupo. Aí, dessa forma, a gente vê se a produção está 
compatível, tanto físico como financeiro, por subgrupos. Foi a maneira que nós 
encontramos”. 

 
Só agora, quatro anos à frente do processo de gestão desta política, começam a 

perceber a insuficiência das medidas adotadas na condução da política.  

“O que estamos discutindo agora é se o que realmente produzem é o que a gente 
quer. Eles estão atingindo as metas? Os HEs atendem o serviço público e o privado, 
mas não necessariamente naquilo que a gente quer.” 

 
Essa percepção da fragilidade do gestor local, evidenciada com muita força no 

HE2, pode ser corroborada por meio da visão que os gestores de Porto Alegre têm 

sobre a forma ideal de construir o cálculo dos recursos para financiar os HE: 

“(...) epidemiologicamente é fácil fazer, a população tem tantos mil habitantes, 
uma determinada patologia vai gerar tantas internações. Temos que misturar a 
epidemiologia, colocar os dados epidemiológicos, temos que ver a Portaria 1.101 de 
2001, que dá o numero de leitos e consultas, temos que olhar a série histórica para 
chegar à capacidade instalada de Porto Alegre, que é diferente do RS. São 23 mil 
leitos do SUS do RS e 5.500 de Porto Alegre. Nós temos que atender. Às vezes os HEs 
não querem atender o interior. Tem que atender, tem recurso financeiro para isso. 
A questão é quanto? Qual é a referência? O que é média complexidade, o que é 
alta? Discussão interminável”.  

 

A discussão sobre ampliação de oferta de serviços, na visão dos gestores 

municipais entrevistados, passa sempre por um necessário aumento de teto 

financeiro. Em nenhum momento cogita-se qualificar a regulação, redefinir o perfil 

assistencial do hospital, mudar o modo de produzir cuidado, monitorar e avaliar o 

uso dos recursos públicos implicados na relação de contratualização. Segundo um dos 

gestores entrevistados:   

“Eu fico pensando: se nós vamos pedir ampliação de leitos, nós vamos ter que gerar 
mais procedimentos, mais internações. Aí vamos ter que aumentar o teto! (...) Isso 
gera um impacto no MS. Nós teremos que provavelmente encaminhar ao MS e 
pedir um impacto para o nosso teto, para poder repassar para os prestadores 
poderem atender mais, mas isso não tem”. 
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Quanto a abertura de novos serviços de forma pactuada com os gestores, os 

responsáveis pela contratualização no âmbito da SMS referem que o próprio HE3 é um 

exemplo e que o processo da contratualização teria favorecido isso. Citam o exemplo 

do serviço de genética, antes restrito a um único hospital em todo o RS. Mas acabam 

admitindo que a ampliação da oferta do serviço no HE3 só foi possível em função da 

portaria do MS que inclui os serviços de genética na área de alta complexidade, 

portanto, com recursos que não dependem dos valores contratualizados. 

O diretor-geral e administrativo refere que o gestor, a partir da contratualização, 

passou a demandar mais diretamente determinados tipos de serviços que são 

necessários, como oftalmologia, por exemplo. Refere que isso não é tão simples para o 

HE3: 

“(...) porque tem uma escola médica e tudo tem que ser negociado, o hospital tem 
suas dificuldades de abrir novos serviços e fechar outros. Mas a gente tem feito 
isso. O maior pedido dele é genética e oftalmo, mas tem outras áreas, como a 
psiquiatria e a neonatologia. Tem áreas que eles nos têm demandado, pedido, e a 
gente tem avançado. Sempre tentando se entender com o gestor, a importância 
dele no sistema, porque, é óbvio, nós dependemos da condução do gestor”.  

 
Outro exemplo de pactuação prévia de abertura de novos serviços é dado pelo 

diretor técnico e clínico, que refere que a SMS de Porto Alegre tem solicitado ao HE3 a 

abertura e a prestação de novos serviços para atendimento de pacientes com defeitos 

de face, atualmente atendidos em Bauru (SP). Segundo o diretor técnico e clínico: 

“Temos ouvido sempre do gestor que o HE3 é um dos melhores parceiros do 
município, senão o melhor parceiro”.  

 
Mas a abertura de novos serviços para atender as necessidades do gestor fica 

limitada pela impossibilidade de ampliar os recursos financeiros, segundo o diretor 

técnico e clínico do HE3:  

“Esse tipo de tratativa muitas vezes ainda esbarra no teto. Na contratualização 
temos um teto para o município e, ao adicionarmos novos serviços, de um modo 
geral, não há aumento de teto. Então fica difícil. Acabamos trocando uma coisa 
pela outra, porque se vou fazer cirurgia de face e não aumenta o meu teto, vou ter 
que deixar de fazer cirurgia cardíaca ou ortopédica. Há uma intenção, mas a gente 
não percebeu ainda como resolver esse impasse. O município nos procura para 
firmarmos novos acordos, mas a dificuldade fica na origem ou na fonte de 
pagamento”.  

 

Os gestores entrevistados são categóricos em afirmar que não observaram 

nenhum avanço nas discussões que envolvem a incorporação tecnológica e a produção 

de conhecimentos de acordo com as necessidades do SUS, segundo eles por 
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“esbarram sempre na questão financeira”.  

Para além dos problemas relacionados ao financiamento do SUS e da própria 

política de contratualização dos HE, os casos analisados a partir do presente estudo 

nos permitem já apontar como uma política que aparentemente é bem clara para os 

formuladores no âmbito do governo federal vai ficando ‘confusa’ ou ‘mal 

interpretada’ pelos operadores/gestores locais. Trata-se, portanto, de tomar a 

fragilidade do gestor como um elemento de investigação para compreensão dos 

limites e insucessos da política.  

Se nos hospitais anteriores os “atores ausentes” eram principalmente os 

gestores, uma intensidade que marca o HE3 é a valorização da ausência de atores 

internos para garantir a sustentabilidade e capilarização do projeto. Mesmo atores que 

participaram da contratualização por parte da alta direção do estabelecimento 

desconhecem o processo histórico da contratualização no hospital. O diretor 

acadêmico tem dificuldade até mesmo de lembrar a denominação da Comissão de 

Acompanhamento do Contrato de Metas, da qual faz parte como representante da 

instituição: 

“Nunca me lembro o nome dela, é comissão de acompanhamento da 
contratualização? Tivemos uma reunião, há uns dois ou três meses. Tem 
representação de aluno, do Conselho Municipal de Saúde, da secretaria e de duas 
pessoas aqui do HE3, do qual eu sou um deles”. 

 

A participação dos atores internos (representação de docentes, alunos, de 

graduação e pós-graduação, funcionários e médicos do hospital) e externos (Conselho 

Municipal de Saúde) no processo de contratualização do HE3 restringiu-se ao momento 

da certificação como hospital de ensino, como parte das exigências das equipes dos 

ministérios da Saúde e da Educação. Sobre a participação desses atores, assim se 

refere o diretor-geral e administrativo: “Não foram elementos que propuseram e sim 

referendaram o que foi construído”.  Posteriormente, o processo ficou restrito à cúpula 

diretiva do hospital e da SMS.  

Da entrevista com o diretor-geral e administrativo do HE3 depreende-se que a 

Comissão de Acompanhamento do Contrato não cumpre as prerrogativas previstas na 

política e só se reúne em vigência de crises. A participação na Comissão de 

Acompanhamento fica restrita aos representantes de alunos, professores e 

funcionários do HE3, mas foi possível verificar que mesmo esses atores não se reúnem 
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periodicamente. A SMS e o Conselho só participam em vigência de crises. Segundo o 

diretor-geral e administrativo do HE3: 

“Tem esse conselho formal, mas na prática só funciona, como eu disse, quando tem 
crise, como há 15 dias. Aí lá estavam as pessoas”. 

  

Para o diretor técnico e clínico do HE3, a Comissão de Acompanhamento foi 

implementada de forma muito “discreta”, restringindo-se a: 

“algumas visitas do Comitê da SMS para acompanhamento da parte 
administrativa, para ver se estamos atingindo as metas, se estamos cumprindo, 
mas não com uma ação definida na gestão”.  

 
Segundo o diretor acadêmico,  

“O município tinha se comprometido a tomar a iniciativa, provocou uma ou duas 
reuniões no ano passado, muito gerais. Agora tomou uma iniciativa. Na reunião 
passada pediram para prepararmos um material para apresentar na próxima que 
deve ocorrer agora neste mês”.  

 
Deve-se destacar que, ao ser entrevistado, o diretor acadêmico do HE3, um dos 

representantes do hospital na Comissão de Acompanhamento do Contrato, não soube 

informar se desde o início do processo de contratualização, há cinco anos, houve 

alguma mudança no contrato ou nos planos operativos. Não soube informar, ainda, se 

a secretaria tem algum instrumento de avaliação do desempenho para pagamento da 

parte variável do incentivo previsto na política da contratualização.  

As fragilidades das instâncias de gestão participativa são evidentes e destacadas 

pelo diretor-geral e administrativo do HE3, que participa ativamente do Conselho 

Municipal de Saúde de Porto Alegre há mais de 25 anos. Segundo ele: 

“O Conselho Municipal de Saúde ainda funciona timidamente. A Comissão de 
Acompanhamento está formalmente constituída. Na prática, hoje a gente exercita, 
mas ainda falta aquele andar natural. Ele é um andar muito mais por ações (...) A 
própria população exemplifica nas reuniões com coisas pontuais do conselheiro, 
com exemplos pessoais do tipo: ‘Porque eu não fui atendido bem... A pessoa que eu 
conheço ficou duas horas’ (...) As pessoas não são preparadas. Talvez nem nós e 
nem a população. Não pode ser uma reunião de reclamos”. 

  
Expressam também que um dos pontos de maior preocupação da direção do HE3 

no que tange à política de contratualização foi justamente a previsão de mecanismos 

de controle social e gestão participativa. Segundo o diretor-geral: 

“Nós fomos o quarto hospital a ser contratualizado. Tivemos em Brasília e, na 
época, confesso que ficamos em dúvida, porque se falava em criar Conselhos 
Participativos. Hoje percebo que, querendo ou não, com ou sem Conselho, somos 
questionados. Então por que não sermos questionados com a participação de uma 
forma organizada?” 
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No tocante ao acompanhamento, por parte do gestor municipal, do desempenho 

institucional do hospital a partir da contratualização, o diretor técnico e clínico do HE3 

refere que o monitoramento se restringe à produção de serviços. 

De novo, é possível perceber como os arranjos de participação e democratização 

e controle pensados, “idealizados” quando da formulação da política, não são 

efetivamente implementados. Os canais de decisão e de poder são outros, menos 

visíveis, mais informais e escapam às configurações mais formais. Os arranjos formais 

pensados são muito formais mesmo e não conseguem induzir uma lógica de 

funcionamento mais visível.   

Conforme já tínhamos destacado nas estações visitadas anteriormente, os 

dirigentes do HE3 também percebem a fragilidade do gestor local na condução do 

monitoramento da política de contratualização e na implementação de instrumentos 

de avaliação, indicando que a política alcançaria melhores resultados se os hospitais de 

ensino fossem efetivamente avaliados e cobrados. Assim se refere o diretor-geral e 

administrativo do HE3, quando questionado como se dá o processo de avaliação por 

parte do gestor: “É pouco, poderia ser mais!” Sobre a necessidade de maior controle e 

monitoramento do gestor sobre o HE contratualizado, a supervisora de enfermagem 

afirma que a responsabilidade é das duas partes, mas que: 

“O gestor tem que estar de olho no processo e cobrar, fazer uma avaliação das 
dificuldades dos hospitais. A política precisa ser avaliada de forma a preencher as 
lacunas que existam. E ser melhorada ou ser modificada. Eu sei que existem vários 
problemas aí”. 

 
É possível perceber que, no caso do HE3, os atores entrevistados atribuem à 

certificação e à contratualização como hospital de ensino papel fundamental na 

integração da organização hospitalar às diversas políticas relacionadas à saúde e à 

formação profissional, como é o caso do Prosaúde. Não é possível vislumbrar, 

entretanto, a partir da análise do material de campo, esse papel decisivo que a política 

para os HE teria ocupado na mudança institucional, atribuída a diversos outros fatores. 

Segundo o diretor-geral e administrativo: 

“A contratualização fez com que o reitor e diretores da área da saúde 
participassem. Criou-se um núcleo de conversação. Aí se criou o curso, veio esse 
programa, também o município, de alguma forma, com o Promed, ele teve uma 
participação importante... Não sei se é a palavra correta, mas começou a haver 
uma interação do hospital e da faculdade junto aos programas de saúde pública. 
Isso criou toda uma revolução nesse sentido”. 
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Segundo a supervisora de enfermagem, todos os passos da contratualização, 

decisões e análise ocorrem no âmbito da direção do hospital. Na função que ocupa, 

como gestora de serviço de enfermagem (equivalente à direção de enfermagem, na 

estrutura organizacional do HE3), não participa do processo. Segundo ela:  

“Não participo, efetivamente, desse nível hierárquico para tomadas de decisões e 
análise. Participo na efetivação do processo (...) Sei que a nossa direção tem várias 
reuniões e discussões com o gestor local, mas, como não participo, não sei a pauta 
das reuniões”. 

 

Aqui se tem dimensão de como o processo, assim como observado no HE1 e no 

HE2, é “fechado” e conduzido dentro dos esquemas tradicionais de poder e decisão.  

Sobre o Conselho de Acompanhamento do Contrato, a supervisora é categórica 

ao afirmar que a enfermagem não participa e que desconhece a composição e seu 

funcionamento. 

Os gestores entrevistados atribuem à mudança de comando na SMS e à falta de 

uma transição de governo mais consistente na Prefeitura de Porto Alegre, no início de 

2005, parte das dificuldades encontradas na condução da política de contratualização. 

Um argumento frágil, à medida que já estão à frente da área de regulação e com a 

atribuição de realizar o monitoramento da política há pelo menos quatro anos. Vale a 

pena registrar o depoimento de um dos gestores municipais: 

“(...) Era um governo, mudou, mudaram as pessoas. Saiu um partido, entrou outro 
partido e as pessoas que estavam nas coordenações saíram. E aí a solução de 
continuidade aconteceu dessa maneira, embora a gente trabalhasse aqui dentro, a 
gente não sabia desses contratos. Fomos designados para responder pela política. 
Daí começaram a nos mostrar os contratos que já tinham sido assinados. Na época 
tínhamos que compor as Comissões de Acompanhamento do contrato. A gente não 
sabia o que era isso. Não houve uma transição regular disso. Dali pra frente nós 
começamos a conhecer a contratualização, as portarias, constituir as comissões e 
fazer os aditivos (...) Foi muito difícil, a gente não sabe quem elaborou, como foram 
os operativos, quem elaborou, isso a gente não ficou sabendo. O HE3 nem tinha 
plano operativo (...) a transição toda da GSS de um grupo pro outro não foi muito 
clara”. 

 
As dificuldades para assumir o papel reservado aos municípios na política de 

contratualização dos HE acabam sendo reconhecidas pelo gestor da SMS de Porto 

Alegre: 

“Tanto a orçamentação quanto trabalhar por produção exigem excelentes 
mecanismos de controle. E isso não é muito fácil. Essa atribuição o ministério dá 
pra nós. (...) Nós estamos sofrendo bastante com isso. Temos 20 hospitais 
prestadores do SUS em Porto Alegre, oito deles contratualizados, sendo sete como 
Ensino e um pela portaria dos filantrópicos. Nós não temos pessoal suficiente pra 
fazer todas as coisas que são necessárias. Nós temos aqui, dentro da GRSS, o 
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Núcleo de Autorização de Internações Hospitalares. Temos que revisar 15 mil AIH 
por mês. Temos uma Central de Regulação e Intervenções, toda uma equipe de 
médicos e funcionários para fornecer um código para poder internar. Temos que 
revisar, fazer o faturamento aqui dentro e temos ainda toda a parte ambulatorial. 
(...) Isso exige da gente um controle muito grande. Esse modelo de resumo 
físico/financeiro que nós estamos usando aqui não existia em 2004. Era só 
financeiro. Com a contratualização, temos que fiscalizar os planos operativos 
assinados pelo gestor municipal, pelos prestadores e acordados na Bipartite e na 
Tripartite. Demorou, mas conseguimos fazer as comissões permanentes de 
acompanhamento de contratos, conforme rege a portaria. Então nós temos lá: dois 
representantes do município e representantes da direção do hospital, do corpo 
discente, do corpo docente, do Conselho Municipal de Saúde, que se reúnem 
trimestralmente e produzem, exatamente, o plano operativo do último termo 
aditivo. Então tem um plano operativo, por exemplo, para realizar 2.000 AIH. De 
três em três meses, essa Comissão faz a avaliação. Quem faz o levantamento dos 
números são os dois representantes do município e levam para essa comissão, onde 
tem representante do Estado, do município, do prestador e do Conselho Municipal 
de Saúde, onde se avalia se está se cumprindo o contrato”.  

 
Segundo os gestores municipais entrevistados, a reunião da Comissão de 

Acompanhamento dos contratos reúne-se trimestralmente e foi composta a partir da 

atribuição de funções e responsabilidades a funcionários públicos que eram 

autorizadores de APAC, de internação ou eram planejadores lotados na SMS. No 

Núcleo de Relacionamento dos Prestadores da SMS são elaborados os planos 

operativos, segundo os gestores,  

“baseados na produção e nas necessidades, definindo o que vai se produzir no SIA, 
através de um subgrupo, o que vai se produzir de AIH e nos incentivos. Fazemos o 
plano operativo, chamamos o prestador e ele vem aqui e debate com a gente para 
depois ser assinado. Aí a comissão de acompanhamento depois checa se isso está 
acontecendo. Mas o que acontece dentro do hospital nós não sabemos”.  

 
Não há como deixar de destacar que o gestor municipal assume que não sabe o 

que está acontecendo com um prestador do SUS que só de incentivo à 

contratualização recebe todos os meses cerca de R$ 1 milhão! É nítido que persistem 

o mesmo distanciamento observado anteriormente à contratualização, a imposição da 

mesma lógica de relação baseada na produção de serviços e nos sistemas clássicos de 

programação e monitoramento da produção de serviços (embora, lembremos, parte 

da produção excedente sequer possa ser apresentada, conforme destacam os 

dirigentes do HE3 entrevistados).  

Isso não impede, entretanto, que os gestores municipais reconheçam uma 

característica destacada por todos ao longo das entrevistas, a boa relação entre a 

direção do HE3 e o gestor municipal: 

“O diretor-geral do HE3 é uma pessoa muito acessível. As reuniões são muito 
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cordiais. Se vocês perguntarem para nós se o HE3 cumpre o contrato nos termos 
aditivos, eu vou dizer que sim. Acho que eles cumprem. Podem, assim, ter 
flutuações, mas basicamente cumprem o acordado”. 

 

Na opinião dos gestores municipais, de uma maneira geral, os hospitais de 

ensino cumprem os termos acordados no contrato de metas. Difícil é compreender 

com base no que fazem tal afirmação, à medida que se constata a ausência de um 

processo de regulação, controle, monitoramento e avaliação da política.  

Percebe-se, ainda, claramente, que metas e indicadores “objetivos e precisos” 

são flexibilizadas, que há uma margem negociada, relacional, interpessoal, uma 

flexibilização da regra, um “jeitinho” no processo de gestão do contrato de metas.   

O único instrumento de avaliação adotado, além do controle das internações e 

procedimentos, seria a Comissão de Acompanhamento. Nota-se, entretanto, que para 

os dirigentes e gestores entrevistados, a Comissão não se reúne regularmente e não 

cumpre esse papel. Os próprios gestores acabam reconhecendo que só recentemente 

constituíram a Comissão de Acompanhamento do Contrato.  

          

A integração do hospital ao sistema de saúde: um jogo difícil  

 

O diretor-geral e administrativo do HE3 considera que o processo de 

contratualização permitiu alguns avanços no tocante à diminuição de atendimentos 

relativos à atenção básica de usuários do município de Porto Alegre, visível tanto na 

região do HE3 como em todo o município. Em sua opinião: 

“Hoje, os hospitais não são mais uma porta de entrada para todas as demandas, 
principalmente as de média e baixa complexidade. Há uma organização do 
município da qual o hospital participa ativamente. Não é um sistema 
extremamente organizado. Na verdade, essa organização é muito mais pela lei 
natural da organização do sistema de saúde no mundo. Os hospitais anteriormente 
absorviam todas as demandas e hoje gradualmente estão se tornando mais 
referenciais. A própria medicina impõe que o paciente já venha para o hospital 
mais organizado”. 

 

Segundo o diretor-geral e administrativo do HE3, diversos programas 

governamentais como o Promed, Prosaúde e Premus, além da política de 

contratualização como HE, teriam influência no redirecionamento de ações para a 

atenção básica. Destaca, inclusive, a existência de uma UBS mantida pela universidade, 

com funcionamento 24 horas, na Vila Fátima, que tem uma população de 8.000 
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pessoas e que utiliza o HE3 como referência: 

“Eu diria que não foi simplesmente só a contratualização que promoveu isso. 
Acho que a contratualização nos alertou para isso e fez que todos nós, até os 
próprios gestores, começássemos a conversar sobre isso. Eu sou da época que os 
hospitais tinham verdadeiras filas. Hoje não tem mais. As filas que temos ainda são 
de pacientes que vêm do interior do Estado, porque aqui no Rio Grande do Sul ainda 
existe uma referência da maior parte da população do interior para os grandes 
centros. Por isso que ainda a gente encontra no HE3, no Clínicas e na Santa Casa 
essa demanda pelo hospital, mas já não é mais da população de Porto Alegre”.  

 
De acordo com a visão do diretor acadêmico, os hospitais de ensino sofrem uma 

pressão de demanda, especialmente na emergência, que poderia ser resolvida na rede 

básica, ainda marcada pela baixa resolutividade, embora venha aumentando sua 

capacidade de resolução. O HE3 não recebe somente pacientes de Porto Alegre, mas 

toda uma demanda oriunda do interior. Os hospitais pequenos do interior acabam não 

sendo resolutivos em algumas especialidades e encaminham essa demanda para os 

hospitais da capital. Relembra, também, que Porto Alegre é uma das últimas capitais 

que investiu fortemente na estratégia de saúde da família e que somente nos últimos 

dois anos é que vem ampliando os investimentos em atenção básica. Até 2008 tinha 

apenas 20% de cobertura da população com estratégia de Saúde da Família, número 

considerado ainda baixo se comparado com outras capitais do mesmo porte, como 

Belo Horizonte.   

A desorganização e a falta de regulação do acesso que permitem o consumo de 

distintos serviços pelos mesmos usuários são destacadas pelo diretor-geral e 

administrativo do HE3 como grandes problemas não resolvidos com a contratualização:  

“Há uma enorme dificuldade em constituir um processo de regionalização e a 
hierarquização porque a população se movimenta. Mas quando a gente faz isso, 
deixa de fazer serviços dobrados. Hoje o paciente tem acesso aqui, daqui a pouco 
ele vai ao Conceição ou no Clínicas. Como é um acesso gratuito e universal, faz o 
máximo uso do nosso sistema de saúde pública. E aí tem muitos que não 
conseguem usar. A regulação é difícil. Não sei como estão os outros Estados, mas 
vejo um crescimento na rede de serviço público em Porto Alegre. Vejo que há uma 
certa ordem. Existe a regulação na área de agendamento de consulta. Há regulação 
em algumas áreas que têm estrangulamento, como traumato-ortopedia, 
neonatologia e UTI. A média complexidade não está regulada, mas ela nem deveria 
ser, deveria ser regionalizada”.  

 
Foi possível constatar, ao longo das entrevistas com os dirigentes do HE3, que 

determinados pressupostos assumidos pela política de contratualização não estão 

presentes, como, por exemplo, a existência de uma rede básica resolutiva capaz de 

desonerar o hospital da demanda por serviços básicos ou a existência de um 
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comportamento “racional” de consumo de saúde por parte da população que não 

existe na prática. Estudos recentes têm apontado como os “usuários” constroem 

itinerários terapêuticos que escapam a qualquer lógica mais “racional” ou 

racionalizadora do uso dos serviços formulada pelos gestores (ALVES E SOUZA, 1999; 

GERHARDT, 2003; MERHY e FRANCO, 2003; ANS, 2007; MÂNGIA E MURAMOTO, 2008). 

O diretor técnico e clínico aduz que a regionalização é um ponto chave para a 

política, embora a reorganização do atendimento prestado pelo SUS, em uma lógica 

regional, não conste do plano operativo ou do contrato de metas do HE3:  

“A contratualização tinha um principio que não foi na sua plenitude atendido. Eu 
não entendia como na contratualização tínhamos a regionalização no atendimento. 
Isso ainda não acontece. Nós atendemos pacientes de diversas áreas, não apenas 
aquelas que nós deveríamos dentro de Porto Alegre atender. Acho que, neste 
aspecto, a mudança ainda não foi substancial”.  

 
Há, por parte da direção do HE3, uma ênfase na necessidade de territorialização. 

Segundo o diretor acadêmico, criticando a regulação do sistema que não organiza a 

demanda a partir da regionalização: 

“A rede básica tem uma alta capacidade de resolução de problemas (entre 87% e 
85%). Mas eu não consigo sentir isso aqui no hospital, porque Porto Alegre é muito 
grande e a gente não percebe. Não se consegue nem para a Unidade de Saúde 
própria que a nossa universidade tem aqui numa vila aqui próxima de 8 mil 
habitantes. Pode morar aqui do lado e se tiver vaga lá no Hospital Conceição não 
vem pra cá. A Central vai mandar o usuário para lá (...) A ideia nunca foi que o HE3 
ficasse só pra quatro distritos de Porto Alegre com o porte que tem, mas que 
prioritariamente ficasse como referência de alta complexidade, por exemplo, ser 
referência para outras áreas. Mas isso o município nunca levou pra frente”.  

 
Nos hospitais anteriores, não havia uma expressão tão clara de preocupação com 

o tema da regionalização e hierarquização dos serviços de saúde, definindo um papel 

mais preciso do hospital dentro do sistema de saúde, como bem expresso pelo diretor 

acadêmico:  

“Faria diferença se tivesse território, faria porque na faculdade eu trabalhei 
território, no Promed a gente ensinou em território. Nós tivemos alunos na saúde 
coletiva, por exemplo, em território. E a gente tem produção de pesquisa em 
território. Na ciência do ensino tem território. O município aceitou que a gente 
trabalhasse num distrito de 100 mil habitantes em que a gente produziu 
conhecimento, diagnóstico amplo, a gente capacitou a rede daquele território. 
Agora oito faculdades fazendo isso. E no hospital não vejo isso exatamente. Não 
mudou nada do ponto de vista da demanda.” 

 
Parece que a lógica do sistema de saúde real, entretanto, construído por atores 

reais, entre os quais os usuários do SUS, insiste em furar qualquer esquema 



148 

 

  

funcionalista, racionalista, de organização do “sistema” de saúde.    

Percebe-se claramente o desejo (não realizado) da direção do hospital em definir 

uma área territorial para a qual a oferta de serviços do Hospital seria dirigida. Chegam 

a propor que sejam adotados os quatro distritos de saúde que têm sido utilizados pelo 

Prosaúde. O diretor acadêmico afirma categoricamente:  

“Porque eu acredito em território, uma palavra mágica pra organizar o sistema de 
saúde, né? Então, se eles conseguirem investir bastante, ampliar essa rede de saúde 
da família, que trabalha com território, investir bastante na capacidade de 
resolução, em 85%. Eu acho que eles poderiam estudar sim a territorialização e com 
referência direta para o HE3. Nós pedimos isso mil vezes para eles (...) Acho que a 
contratualização ficou no meio do caminho. O grande toque seria a 
territorialização, mas ela ficou no meio do caminho. Tenho curiosidade de ver se 
algum local realmente conseguiu territorializar de forma consistente. Aqui não, 
em Porto Alegre, não”. 

 
Ou seja, propõe a criação de um território para sua universidade e seu hospital. 

Segundo o diretor acadêmico, isso permitiria integrar ensino e assistência, mas não 

acontece por não encontrar eco entre os gestores. Em função disso, recai toda a 

lamúria contra a demanda espontânea que acorre ao hospital por meio do PS: 

“A contratualização não mudou muito a questão da demanda. Não fez mudar. A 
demanda aumentou e está aumentando cada vez mais, mas não é por causa da 
contratualização. Diferentemente do Clínicas e da Santa Casa, que se colocaram 
mais na alta, ficamos com a maior responsabilidade em atender a média 
complexidade. (...) Foi um pedido do município porque precisava da média”.  

 

Nessa discussão sobre regionalização e territorialização, a visão dos gestores 

municipais se difere da que é apresentada pelos dirigentes do HE3. Para eles, esse 

estabelecimento hospitalar tem uma peculiaridade que é estar localizado 

geograficamente em uma ponta da cidade, próxima de Viamão, um município pobre e 

populoso, com cerca de 250 mil pessoas, com estrutura de saúde bem aquém da 

existente em Porto Alegre e que tem no HE3 sua porta de entrada. Segundo um dos 

gestores: 

“É uma cidade-dormitório. As pessoas moram lá e trabalham aqui. Como tem o 
trabalho aqui, passam pelo HE3. Param os ônibus ali, ou então passam todos os 
dias. Fica muito difícil avaliar porque, na verdade, o HE3 sofre um impacto brutal de 
Viamão. Não temos muito como segurar. A pessoa vai lá e entra. Eles tendem a 
procurar o HE3 como uma saída”. 

 
Para outro gestor municipal: 

“O HE3 está na zona que tem muito serviço. A zona sul não tem quase nenhum 
serviço. Regionalizar simplesmente é complicado aqui em Porto Alegre. Só o 
Hospital Conceição tem 44.523 internações. Foram feitas em 2008, 884.000 
internações em Porto Alegre. Metade das internações são para fora de Porto 
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Alegre. Nós somos a referência para diversos municípios. Porto Alegre é uma 
cidade-padrão brasileira, mas atende praticamente todo o Estado. Acaba sendo 
referência para dez milhões de pessoas. Acho que a regionalização é impossível”.  

 
Lembram, ainda, que a insuficiência da regionalização e da territorialização não 

interferiu no impacto da contratualização. Os gestores municipais entendem que a 

regionalização não pode ser desconectada da análise de capacidade instalada.  

“Se a gente tem a capacidade instalada em um só lugar, vamos ter que ofertar para 
todo o Estado. Veja o exemplo da genética. Nós tínhamos um prestador fazendo 
genética. Ou seja, o número de variáveis que vão entrar nisso é imenso. 
Regionalizar, por exemplo, a obstetrícia, é possível, pois temos seis maternidades. 
Isso é fácil de fazer. A assessoria de planejamento e a política da saúde da mulher 
queriam isso há muitos anos. Agora, como é que nós vamos fazer para 
neurocirurgia, neuropediatria, ortopedia de ombro, de joelho? Como é que nós 
vamos regionalizar isso?” 

 

Os gestores municipais entrevistados assumem que não conseguiram medir e 

avaliar se houve algum redirecionamento, a partir da política para os HEs, da demanda 

da atenção básica que procurava o hospital, a despeito do incremento de equipes de 

saúde da família em Porto Alegre (de 40 para 100 equipes). Apontam, ainda, sem uma 

percepção clara do significado em termos de regulação, a tradicional dicotomização 

que é característica do sistema de saúde brasileiro, com fragmentação da atenção 

básica em relação à assistência de média e alta complexidade: 

“É que a atenção básica é um setor diferente, tem uma coordenação de rede que 
lida com todas as informações da atenção básica. Nós cuidamos da média e da alta 
complexidade, mas não da atenção básica. Então, eu acho, não sei exatamente. Se 
o número de postos de saúde aumentou, portanto, aumentou também o 
atendimento”. 

 
Para o diretor técnico e clínico do HE3, entretanto, houve efetivamente uma 

mudança no perfil de atendimento do hospital no que diz respeito aos usuários de 

Porto Alegre, em virtude da ampliação da rede básica de saúde no município e do 

desenvolvimento do sistema municipal de regulação, que garante a regulação das 

internações de urgência e eletivas e procedimentos ambulatoriais eletivos. No 

entanto, destaca que o impacto potencial dessas melhorias não pode ser sentido em 

função da enorme demanda ainda oriunda do interior do Estado e da própria região 

metropolitana, que, por meio da procura espontânea ao PS, continua mantendo o 

hospital lotado e com perfil de atendimento centrado na pequena e média 

complexidade. Segundo o diretor técnico e clínico,  

“(...) mesmo que haja uma melhora na regulação, a procura ainda está acima da 



150 

 

  

nossa capacidade de oferta contratualizada. Nós temos uma emergência com uma 
grande procura de pacientes que deveriam ir aos postos de saúde e não vão. (...) 
Para algumas áreas, que desde o seu início se diferenciaram mais, tem uma procura 
um pouco maior porque são referências para usuários de outras cidades. Mas como 
um todo, o hospital tem atendido desde unha encravada até transplante de rim. 
Nós temos uma gama de atendimento bastante grande e ela é muito mais regulada 
pela demanda do que pela nossa oferta”. 

 
Na entrevista com o diretor técnico e clínico, é possível perceber claramente que 

o HE3 não experimentou nenhuma mudança em seu perfil assistencial com a 

contratualização. É ele que afirma: 

“A unha encravada continuou sendo atendida de forma semelhante à que ocorria 
antes”. 

 
A demanda espontânea excessiva que acessa o hospital por meio do setor de 

urgência insiste em desorganizar os marcos regulatórios estabelecidos e afrontam os 

interesses do gestor e do prestador. Para estes, o ideal desejado é contar com uma 

demanda regulada e enquadrada dentro do volume contratualizado, mantendo o 

hospital disciplinado e controlado. Entretanto, mesmo sob gestão da central de 

regulação, o setor de emergência, aberto, acaba atendendo pacientes além da 

capacidade acordada, superlotando com a demanda espontânea.  

Analisando o recente e grave impacto causado pela epidemia de Influenza H1N1, 

a supervisora de enfermagem relata que nesta situação específica foi possível 

evidenciar a falta de estrutura da própria SMS, repercutindo de forma muito intensa 

no atendimento prestado pelo HE3. 

Na verdade, fica claro que, apesar das mudanças introduzidas pela expansão e 

organização da atenção básica em Porto Alegre e nos municípios da região 

metropolitana, mesmo com a submissão de parcela significativa da demanda que vem 

do interior à regulação da Central de Vagas do município, a rede continua enfrentando 

no fluxo de atendimento às urgências (reais ou eletivas ‘urgenciadas’) um significativo 

potencial de desorganização, para desespero de gestores e diretores dos hospitais 

envolvidos.  Por ali ‘vazam’ os mecanismos de controle e as estratégias estabelecidas 

pelos gestores públicos e dirigentes do estabelecimento hospitalar. No setor de 

urgência, os usuários ‘subvertem’ a ordem, a organização do sistema e criam novos 

fluxos de acesso. É também o espaço onde os médicos triam seletivamente a demanda 

desviada para os consultórios particulares, que os funcionários do hospital utilizam sua 
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rede de relacionamentos para pequenos favores, que extrapolam os controles 

normativos. É na urgência também o lugar onde professores, residentes, alunos e 

pesquisadores escolhem os casos que lhes despertam o interesse acadêmico e que 

serão transformados em conhecimento, tenha ou não alguma serventia para o sistema 

de saúde e a melhoria das condições de saúde da população. A declaração abaixo, 

obtida da supervisora de enfermagem do HE3 é reveladora: 

“O grande problema da contratualização é que não se faz avaliação, um 
acompanhamento melhor dos processos para pensar em algumas soluções, tanto 
em nível de gestão quanto de recurso. Acho que têm que se atualizar algumas 
coisas. Não sei dizer se é bom ou se é ruim a contratualização, mas a gente tem 
problemas simplesmente de demanda. Acho que a emergência é um grande 
problema, é uma das grandes portas de entrada e acaba sendo uma porta de 
facilitação para os atendimentos. E isso quebra, né? Quebra todas as regras, as 
possibilidades que você tem de fazer um trabalho realmente... Então, se burla 
muito o sistema, acho que a emergência é um ponto que tem que se olhar com um 
pouquinho mais de atenção”. 

 

Muitas vezes o tempo de espera para que um paciente possa obter uma 

internação ou procedimento eletivo é muito grande. A forma utilizada para agilizar a 

internação ou realizar o procedimento moroso é o atendimento na emergência, por 

meio da “urgencialização” do paciente eletivo. Ou por demanda judicial, cada vez mais 

presente no cenário sanitário brasileiro. 

Nota-se, a partir do estudo de caso do HE3, que o problema de relacionamento 

do HE com o SUS não se justifica pela ausência de protocolos e fluxos assistenciais. Os 

pacientes internados na instituição têm relatório de alta, são dispensados com guias 

de contrarreferência para o ambulatório ou a UBS ao qual estejam vinculados (quando 

isso existe). Segundo a supervisora de enfermagem do HE3: 

“Nós temos todo um processo bem construído de referência e contrarreferência na 
área de obstetrícia, inclusive nós somos referência para Porto Alegre, funciona 
muito bem. Nas outras áreas a gente consegue fazer, muitas vezes, mas eu não sei 
te dizer se a rede sente isso. Ainda é um processo que a gente vai ter que melhorar. 
Mas, também, melhoramos muito nesses últimos anos”. 

 
De acordo com os gestores entrevistados: 

“Acontece no Clinicas, no HE3, na Santa Casa. Existe uma nota de alta que é feita no 
prontuário eletrônico que faz uma orientação. A marcação de consultas pós-alta 
depende disso. Acho que eu não diria que todos os pacientes saem com marcação 
de consulta, mas saem com orientação sim. Orientação de marcação de retorno, 
retorno na UBS ou ficar no ambulatório do hospital. Se o paciente enfartou e entrou 
lá no HE3, ele fica direto no ambulatório do HE3”. 

 

Questionado se a política de contratualização teria trazido algum impacto para o 
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sistema de saúde no que diz respeito à assistência prestada, o diretor-geral e 

administrativo revela com franqueza: 

“É difícil responder. Acho que tem um objetivo importante, mas não creio que na 
prática isso tenha sido realmente complementado. Não creio que tenha havido 
mudança. Acredito que, com a contratualização, houve um direcionamento com 
metas mais específicas a serem atingidas, tanto em nível de internação como em 
atendimento ambulatorial, consultas, exames e diagnóstico. Isso, provavelmente, 
deve ter agilizado o atendimento para a população. Agora, comparar o antes e o 
depois da contratualização, não tenho como fazer...” 

 

A Central de Regulação de Internações Hospitalares de Porto Alegre, inaugurada 

em 2002, funciona 24 horas por dia ininterruptamente, mas não regula a totalidade da 

oferta de serviços. A descrição efetuada pelo próprio gestor municipal dá a noção da 

fragilidade do processo regulatório nessa importante capital brasileira: 

“Neste momento nós não regulamos todos os leitos. É o objetivo regular mais 
adiante. Nós regulamos traumatologia, UTIs neonatal, pediátrica e adulto, alguma 
coisa de infecto e psiquiatria. O que é essa regulação? Quando há uma solicitação 
de leito, nossos médicos entram em contato com os prestadores para ver onde é 
que tem leito. Essa é a regulação”.  

 
Fica evidente, também, que não houve nenhuma mudança no modus operandi 

ou na própria lógica de regulação com o processo de contratualização: “Não acho que 

tenha interferido, eles não nos disponibilizaram mais leitos ou menos leitos por causa 

da contratualização”, refere o diretor-geral do HE3. 

Destaque-se que, quando há interesse, o gestor descobre as potencialidades da 

regulação e da contratualização. Por exemplo, em função da contratualização, 

procuraram disciplinar algumas iniciativas tomadas pelo HE3, como o fechamento do 

setor de urgência por decisão da direção do hospital, sem comunicação prévia aos 

gestores: 

“O HE3 é marcado por uma característica de fechar a emergência. Não fechar, mas 
chegar para o gestor e dizer que a emergência está lotada e que teriam que segurar 
um pouco. E aí conversamos com eles, mandamos ofício, e chegamos a colocar no 
termo aditivo regras para fechamento da emergência, obrigando comunicar o 
gestor, que deve realizar uma vistoria e aí sim comunicar a nossa Central de 
Regulação. Embora a gente saiba qual é a situação do Hospital, por exemplo, o HE3, 
que tem Viamão em volta e mais o nosso município, que vive com as emergências 
lotadas, mas foi uma coisa que a gente usou, o instrumento da contratualização, 
para disciplinar uma regra de fluxo de atendimento.” 

   

Os gestores criticam a política do MS para habilitação de serviços na alta 

complexidade, que condiciona ao atendimento também de demanda de média 

complexidade por parte dos prestadores. Destaque-se que essa era, exatamente, a 
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intenção do governo federal, à medida que se observava importante estrangulamento 

no acesso para a média complexidade e a dificuldade em convencer as redes pública e 

privada a prestar atendimentos na área de média complexidade. Essa confusa crítica 

reflete-se na lógica de discussão dos planos operativos:  

“Nós temos determinada área de estrangulamento no ambulatório de consultas e 
aí nós conversamos com eles para ver se podem nos oferecer alguma coisa a mais 
para colocar no contrato. Normalmente, o que acontece é que gostariam de fazer 
só mais alta complexidade, a exemplo de todos os prestadores. Dizem que 
gostariam de aumentar o teto da alta complexidade porque a média complexidade 
já está toda contratualizada. Nós, normalmente, dizemos que temos um limite 
financeiro repassado pelo ministério. Para fazer mais, teríamos que ampliar o 
repasse no teto e o nosso problema é que as filas de espera acontecem na média 
complexidade. Nós não temos filas de espera na alta complexidade”. 

 

Embora as observações até aqui efetuadas apontem para uma baixa capacidade 

do gestor no que se refere ao uso do instrumento legal para a gestão dos serviços e 

monitoramento das metas contratualizadas, percebe-se que, quando há interesse da 

SMS, por exemplo, de ampliar a oferta de média complexidade, o gestor lança mão da 

contratualização como ferramenta para conseguir esse objetivo. Uma aparente 

contradição, pois a ‘não competência do gestor’ não pode ser compreendida apenas 

pelo viés da capacidade de governo, no sentido matusiano, mas também se funda na 

dimensão política, em que se agregam elementos como projetos, interesses e 

disputas. 

 

A contratualização na esteira da racionalização da vida hospitalar  

 

A estrutura organizacional do HE3 comporta uma hierarquia diretiva composta 

por diretores, supervisores, coordenadores e encarregados, distribuídos em dois níveis 

de gestão, com 32 gestores de Unidades Macrofuncionais e os gerentes de Unidades 

Funcionais.  

Do processo de planejamento participam, segundo foi possível apurar, todos os 

níveis hierárquicos, com distintos graus de envolvimento. Aos encarregados atribui-se 

a função de colher às expectativas dos funcionários de uma maneira geral. Para o 

planejamento interno, utilizam-se de um ‘mapa estratégico’, com a definição dos 

objetivos estratégicos e das grandes ações, seja na área de recursos humanos, 

investimentos ou na área da produção. Esse mapa é elaborado uma vez por ano com a 
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participação dos gestores que definem metas. O controle é efetuado pelo “Escritório 

de Qualidade”. Mensalmente, os gestores participam de reunião com a direção para 

avaliação e crítica dos resultados atingidos. Essa lógica de planejamento é fruto da 

implantação do programa de qualidade em 1996.  

Segundo o diretor-geral e administrativo do HE3, a contratualização também 

permitiu que o hospital ampliasse seus controles sobre a produção de serviços para o 

SUS para além do que vinha sendo “comprado” pelo gestor, à medida que a oferta 

contratualizada passou a ser estabelecida no Plano Operativo do Contrato de Metas:  

“A contratualização permitiu que a gente tivesse um plano de metas para o 
sistema público que antes não tínhamos. Agora nós temos esse acompanhamento 
mês a mês, sabemos a meta que temos que atingir no ano e a gente acompanha 
se isso é feito. Inclusive a gente manda para o gestor. Então ela trouxe essa 
vantagem. Antes da contratualização, o hospital produzia uma demanda excedente 
que vinha absorvendo e emitindo faturas. A contratualização trouxe uma visão 
melhor nesse sentido”.  

 
Na entrevista com o diretor técnico e clínico, foi possível constatar que a 

contratualização não permitiu maior abertura e transparência para a comunidade e 

que a questão do planejamento hospitalar envolvendo a equipe multiprofissional, 

previsto na política, que permitiria elaborar planos, definir metas e avaliar o impacto 

na qualificação do próprio planejamento, é confundida com a presença de um número 

maior de cursos de graduação para além da medicina e a utilização do HE3 como 

cenário de ensino de várias áreas. Ele reconhece que “na gestão propriamente dita, 

não há esse trabalho multiprofissional (...) a gestão é mais centralizada. Existe a 

participação, mas não que a gente tenha uma gestão descentralizada”. 

Segundo a supervisora de enfermagem, as ações de planejamento e de 

elaboração dos planos são desenvolvidas à margem do processo de contratualização. 

Segundo seu relato: 

“Tem o planejamento estratégico e em cima dessas metas institucionais fazemos os 
desdobramentos do planejamento para o ano. Aí sim, todos os gestores participam 
do planejamento. Constroem o planejamento sempre voltado para as metas 
principais que são estabelecidas. Mas não sei responder se a política da 
contratualização teve algum impacto na qualificação desse planejamento”. 

 
Questionada sobre como é feito a articulação entre o planejamento e a 

contratualização, a supervisora refere que:  

“Essas discussões são passadas sempre nessas reuniões. A diretora apresenta e 
discute conosco os índices. Então, a gente sabe a nossa receita e a despesa. Se a 
gente está atingindo as metas traçadas no início do ano. Quer dizer, nós temos 
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metas financeiras e metas ligadas a processos, metas ligadas a RH, de forma 
ampla. Então, por exemplo, uma das metas é a média de permanência. Essa é uma 
meta importante, que inclusive estou na linha de frente desse processo”.  

 

De acordo com o diretor acadêmico, o HE3 acompanha os princípios da qualidade 

do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, que possui uma história muito 

forte em todo o Rio Grande do Sul. Trabalha com ‘três linhas de gestão’: uma linha de 

planejamento estratégico baseado em gestão de resultados, uma linha de gestão de 

processos e outra de gestão de pessoas. O hospital chegou a ser premiado pela 

excelência em planejamento.  

Atualmente, o HE3 não tem participado mais do Programa Gaúcho de Qualidade 

e Produtividade e está buscando a acreditação. Para tanto, contratou o IQG de São 

Paulo, que fez um diagnóstico a partir do qual o HE3 busca a solução de ‘não-

conformidades’.  

Há uma reiterada preocupação em dar consistência aos processos do hospital 

(processos operacionais, clínicos, etc.). Ou seja, trazer ordenamento, controle e 

regularidade a uma instituição tão complexa como o hospital, reproduzindo os 

padrões de racionalidade já observados nos casos anteriormente estudados. De 

acordo com o diretor acadêmico,  

“Toda a política, o projeto que montei como diretor acadêmico, para aproximar a 
academia de uma forma mais consistentes do hospital ampliar a capacidade de 
gestão. Uma coisa interativa, não é como era há muitos anos que o hospital era 
invadido por alunos e ninguém sabia onde estavam. Agora não, é tudo, vamos 
dizer assim, registrado e bem direcionado. E a gente quer avançar mais. Então os 
processos, aí eu volto aos processos, passaram a ser um trilho forte. Para isso, tem 
que estar muito consistente e muito transparente e muito bem construídos. Para 
que os alunos e os docentes se enfiem neles e até se insiram nas equipes, pelo 
menos os alunos mais avançados no curso e os docentes. Isso é o proveito que o 
hospital pode tirar, inclusive ajudando na maioria dos processos e o proveito que os 
alunos podem ter, porque são processos bem definidos e eles podem aprender sem 
ficar perdidos. E falo de processos tanto organizacionais de serviços, como 
protocolos técnicos. Essa é a nossa gestão de processos. Voltando a gestão, visa um 
caminho que está se buscando, tanto que a gente quer trabalhar com círculos de 
serviços agora. Dá essa consistência pra outra sustentação do hospital, são os 
resultados, e para favorecer também o ensino, e tirar proveito dele aqui dentro. A 
universidade até criou uma coordenadoria especial dentro da Pró-Reitoria de 
Graduação só de saúde, para articular a direção acadêmica do hospital. Dentro da 
Universidade tem 45 unidades/cursos de graduação e a gente imagina que 22 
poderiam vir pra cá e hoje está em torno de dez. A questão dos processos pra nós é 
importante por esses dois lados”. 

 
Embora entenda horizontalização da gestão como uma ferramenta gerencial que 

qualifica e enfrenta as questões corporativas, incluindo rotinas e tal, o diretor 
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acadêmico acaba confirmando que o processo de gestão do HE3:   

“Tem metas, tem reuniões periódicas com os gestores, mas não chega a discutir 
contratualização em si, até porque a gente não tem esse comitê-gestor, quer dizer, 
não existe a premissa ali de ter a instância específica que possa puxar essas coisas 
todas. Não existe um movimento especifico pra discutir contratualização dentro 
do hospital, fica sempre em nível das instâncias e da direção de quem atua nas 
áreas”.  

  

Refere ainda que na lógica de gestão da instituição a “unidade funcional é a 

célula gestora, sendo ela que organiza os processos” e que a direção do HE3 estimula 

que os processos assistenciais sejam interdisciplinares, fazendo com que os serviços e 

equipes tenham que se organizar de uma forma interativa. Entretanto, confirma que 

todo esse processo não guarda relação com a contratualização: 

“Não vejo nenhuma mudança depois da contratualização no jeito de planejar a 
instituição. O que existe são reuniões mensais. Às vezes falha uma, mas em regra 
são reuniões mensais, onde a gente apresenta os resultados. Agora, de novo, nada 
a ver com a contratualização”.  

 

O HE3 centra suas estratégias de gestão no aumento da produtividade a partir da 

otimização do uso dos leitos, com redução do tempo médio de internação e outras 

medidas administrativas e assistenciais. Isso não se deu, entretanto, em função da 

contratualização ou da necessidade de ampliar a oferta de serviços para o SUS. 

Segundo o diretor técnico e clínico do HE3: 

“No geral, a média de permanência já foi dez dias. A gente já consegue com o 
mesmo número de leitos um número muito maior de internação, mas não por 
causa da contratualização, foi uma maneira de poder sobreviver também. Quero 
chegar a 5 dias de média de internação”. 

 
Outro ponto que merece ser destacado é a dificuldade declarada em constituir 

uma rede hospitalar de fato. Mesmo uma cidade como Porto Alegre, que tem todos os 

hospitais sob gestão municipal e conta com diversos hospitais certificados e 

contratualizados como de ensino, não consegue estabelecer um sistema integrado e 

regionalizado e, mesmo numa perspectiva mais gerencialista, articular seus distintos 

prestadores para obter maior racionalização e otimização, tanto da oferta como dos 

custos implicados. O diretor-geral e administrativo do HE3 destaca: 

“Percebe-se, também, a enorme dificuldade em articular os serviços. Se 
pudéssemos fazer reuniões, numa simples conversa, a gente poderia trocar 
experiências. Porque eu sempre digo que eu fui várias vezes, mas ainda não 
conseguimos avançar. Por exemplo, todos os quatro hospitais têm plantão de 
emergência na área de hemodinâmica. A gente poderia ter em um só, e na outra 
semana outro. Então, tem um custo de saúde muito alto”. 
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Como já ressaltamos na introdução deste capítulo, ao analisarmos as entrevistas 

com gestores e dirigentes do HE3, não foi possível observar a mesma importância 

atribuída nos HEs anteriores aos sistemas de informação e à informatização. Apenas a 

supervisora de enfermagem, questionada sobre a existência de um sistema de 

monitoramento das metas contratualizadas, afirmou que 

“A gente recebe, muitas vezes, vários instrumentos para avaliar. Alguns chegam 
para gente também participar nas respostas e até para indicar questões práticas do 
nosso cotidiano. Eu só não sei te dizer se os instrumentos estão ligados à Secretaria 
de Saúde ou a própria vigilância. Eu não sei te dizer se são instrumentos de 
avaliação das metas propostas na contratualização. Isso eu não sei te dizer. 
Provavelmente o diretor vai conseguir te responder melhor, porque tudo isso chega 
à direção”. 

 

Os indicadores utilizados após a contratualização são indicadores restritos à 

produção, produtividade e gestão financeira e são acompanhados no nível da alta 

direção do HE3. 

Por se tratar de um hospital que está em pleno processo de acreditação, afeito 

ao tema da qualidade, chama a atenção também a pouca relevância dada pelos atores 

entrevistados aos indicadores de desempenho hospitalar. 

A supervisora de enfermagem, ao longo de sua entrevista, quando questionada 

sobre a compatibilidade dos indicadores utilizados na contratualização, principalmente 

os relativos ao processo de gestão, revela que: 

“Desde que estou aqui, em 2005, trabalhamos com vários indicadores de gestão. 
Não sei se houve acréscimo em função da contratualização. A gente trabalha com 
vários indicadores de gestão, sejam eles financeiros, de processos, de internação, 
enfim... Talvez seja esse que vocês estão se referindo, que já existia e que se 
mantém. São indicadores que são acompanhados e analisados sempre. Agora, não 
sei te dizer se houve uma mudança ou acréscimo de algum, em função da 
contratualização”.  

 
Já os gestores municipais destacam muito superficialmente as dificuldades 

encontradas em instituir um sistema de monitoramento e avaliação da política de 

contratualização, bem como a implementação de um novo sistema de regulação. A 

aposta é que um sistema informatizado possa resolver parte dos problemas 

enfrentados: 

“(...) não é simplesmente um software, um sistema de regulação. Cada vez a gente 
tem que, com o mesmo grupo de pessoas, tentar fazer isso. Com a informatização, 
a gente acredita que deveria ser mais fácil enxergar tudo, mas o problema é que 
cada vez a gente tem mais coisas novas, novos softwares para colocar isso, tem que 
ter um comitê para isso, um comitê para aquilo. É difícil”.  
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Contratualização e micropolítica do hospital  

À semelhança do que se observa nos estabelecimentos hospitalares antes 

estudados, o diretor-geral e administrativo do HE3 se refere aos avanços relacionados à 

implementação da Política Nacional da Humanização reportando que a 

contratualização foi um incentivo nessa direção, mas que o hospital já tinha um 

programa muito consistente de humanização, sendo inclusive referência para outros 

hospitais: 

“O hospital já tinha, antes da contratualização, cuidado disso. Antes da 
contratualização já éramos chamados no Ministério da Saúde, inclusive ganhamos 
prêmio, como uma entidade facilitadora do Ministério da Saúde na área da 
humanização. Sempre há um avançar, mas não é que a contratualização trouxe a 
humanização”. 

 

Na avaliação dos gestores municipais, no que tange à política de humanização: 

 “Os HE normalmente já faziam quase tudo isso aí. Essa questão já estava bem 
avançada na época. Desde quando veio a política, praticamente eles já faziam 
tudo”. 

 
O diretor acadêmico também confirma que a política de humanização já estava 

implantada no HE3 e que o estabelecimento foi um dos primeiros a fazer isso. Lembra-

se que dois anos depois do lançamento da política de humanização houve uma 

pesquisa nacional e o HE3 foi premiado pelo MS. Para o diretor técnico e clínico o HE3:  

“Por ser um hospital que tem como mantenedora uma entidade religiosa, acho que 
sempre foi muito preocupado com a humanização. Não vejo que a contratualização 
tenha mudado esse aspecto. Acho que se manteve na mesma linha de ter um 
serviço de humanização, uma comissão que trata da humanização. Não creio que a 
contratualização tenha sido um marco para mudanças disso”. 

 

Os gestores municipais são categóricos em afirmar que o HE3 não tem 

participado de iniciativas integradas formação e Educação Permanente para os 

trabalhadores do SUS. O mesmo ocorre em relação à avaliação e incorporação 

tecnológica. O diretor-geral e administrativo é taxativo ao afirmar que não há qualquer 

avanço ou mudança em relação à avaliação e incorporação tecnológica resultante do 

processo de contratualização: 

“Não! Isso tem sido um esforço natural da nossa parte. Todos temos que evoluir 
tecnologicamente. Mas não existe ainda um programa assim, seja do gestor 
municipal, estadual ou federal de evolução (sic) tecnológica. Não está funcionando 
essa parte...” 

 
A política de contratualização aparenta não ter produzido impacto significativo 
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na vida da organização, mas seu potencial indutor, por sua vez, passa a ser 

reconhecido quando há um benefício concreto para o HE3 ao ser tipificado como um 

hospital de ensino. Por exemplo, por ser contratualizado como HE, pode participar da 

Rede Nacional de Pesquisa Clínica e captar recursos junto à Finep e o MS para 

constituir um centro de pesquisa clínica. Segundo o diretor técnico: 

“Nós apresentamos um projeto, fomos uns dos hospitais contemplados e usamos 
esse recurso para ter um Centro de Pesquisa, para fazer pesquisa tanto de interesse 
do governo, como da indústria, que pode nos contratar para fazer um projeto. Para 
entrar nesse edital, teria que ser um Hospital contratualizado. Então a 
contratualização beneficiou. Nós estamos, agora, com uma parceria também para 
criar o Instituto do Cego, que é uma das áreas que a gente tem desenvolvido e o 
fato de sermos um hospital contratualizado facilita o entendimento...” 

 

Observa-se que a interlocução empreendida com os dirigentes do HE3 trouxe 

poucos elementos para análise no campo da micropolítica. 

O diretor acadêmico destaca em sua entrevista as dúvidas geradas na reitoria 

quando tiveram que tomar a decisão de certificar o HE3 como hospital de ensino e 

contratualizar com o gestor. Temia-se que não desse certo. O HE3 era o primeiro 

hospital filantrópico a contratualizar. Não havia outro no Brasil para avaliar as 

vantagens e dificuldades.  Segundo o diretor acadêmico: 

“Depois de muitas idas e vindas, de conversas na universidade, foi tomada a 
decisão. E a gente, hoje em dia, acha que foi bem”. 

 
 Questionado sobre os processos de mudança e resistências enfrentados pela 

direção na implementação de metas contidas na contratualização, o diretor-geral e 

administrativo do HE3, à frente da coordenação do estabelecimento há muitos anos 

(elemento comum a outros grandes hospitais de ensino no País) revela que: 

“A gente tem avançado, todos os anos. Obviamente que procuramos não fazer 
mudanças abruptas porque senão perde a direção e o foco. Temos evoluído e 
procurado sempre construir um planejamento estratégico e fazer pequenas 
alterações para que possamos ter mais sucesso no próximo ano”.  

 
Reproduzindo o que também foi observado no HE1, os processos de mudanças 

empreendidas pela alta direção do hospital são lentos, graduais, medidos, de tal forma 

que gerem menor resistência possível e não comprometa a governabilidade dos 

experientes dirigentes. Também para o diretor acadêmico não houve resistências 

internas ao processo de contratualização: 

“Não, não, mesmo que tivesse havido a territorialização. E quando tiver não creio 
que vai haver. Não consigo visualizar que tipo de resistência poderia haver. Até 
tenho curiosidade para saber se tem alguém contra a contratualização”. 
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A supervisora de enfermagem, da mesma forma, corrobora a visão de que não 

houve resistências internas no Hospital com relação à política de contratualização. As 

grandes dificuldades perceptíveis para ela são: 

“... essas que existem, tem a ver com demanda, com atuação na área da rede 
pública, com uma sobrecarga de algumas instituições hospitalares, mas de outras 
ordens não”. 

 

Segundo o diretor-geral e administrativo (ao menos no plano discursivo, já que 

não apresenta elementos que sustentem a assertiva), o ‘hospital dos médicos’ começa 

a dar lugar ao ‘hospital da equipe multidisciplinar’: 

“Tem gente que sempre diz que é da época que o hospital era de médicos. Hoje nós 
temos uma ação muito forte multidisciplinar. Hoje o hospital, basta nós 
caminharmos pelo hospital, tem uma ação muito forte porque a gente também 
descobriu que a gente faz melhor com outros profissionais interagindo com o grupo 
maior. Isso dá uma troca de informações e até de questionamentos”. 

 
Essa mudança é atribuída pelo diretor-geral e administrativo a um conjunto de 

fatores: 

“Antes a universidade só tinha medicina e psicologia. Depois nós tivemos curso de 
enfermagem, nutrição, fisioterapia e farmácia. A própria escola fez com que o 
hospital se agigantasse e depois com os programas do governo, como o Premus e o 
Prosaúde, isso enriqueceu. Hoje nós temos um programa fantástico”. 

 
É possível, por outro lado, que a modalidade de organização do quadro de 

pessoal e de direção do HE3 possa ajudar a compreender essa “aparente 

tranquilidade” no campo da micropolítica.  

As chefias dos serviços são constituídas por profissionais que são também 

professores. Os serviços médicos do hospital são chefiados por professores das 

respectivas áreas. Os médicos são professores na maioria dos casos. Por outro lado, 

menos de 40 de um total de 180 professores médicos atuam em tempo integral. A 

maioria é horista e nenhum possui dedicação exclusiva. A maioria atua no Centro 

Clínico que pertence ao HE3 ao lado do hospital, garantindo, nos dizeres do diretor 

acadêmico, “um tempo integral geográfico, pois os médicos estão aqui sempre 

atendendo pacientes ou estão no consultório do centro clínico”. Não têm vínculo com a 

universidade e nem com o hospital. Alguns apenas têm contratos com a universidade 

para jornadas parciais dedicadas ao ensino. Os professores são basicamente do corpo 

clínico do hospital, ‘credenciados’ e remunerados por produção de serviço, sem 

contratos com o hospital, modalidade muito frequente na relação entre médicos e 
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hospitais privados que prestavam serviços ao Inamps e que ainda persiste nos dias de 

hoje, sob o rótulo de ‘código 7’.  

Quando questionada sobre o tema, a supervisora de enfermagem relata que a 

questão do poder médico na tomada de decisão não é só no Rio Grande do Sul: 

“... É uma questão histórica no Brasil, talvez no mundo. Eles têm um papel ainda 
muito importante. A enfermagem tem trilhado um caminho de construção de um 
conhecimento para que a gente possa participar desse processo de decisão. Mas 
ainda participa muito pouco perto do potencial que a gente tem hoje de convívio, 
de presença 24 horas, de linha de frente 24 horas na assistência”. 

 
Segundo ela, ainda: 

“O hospital tem trabalhado muito nos últimos cinco anos neste sentido. A 
enfermagem participava muito pouco e hoje tem uma discussão multidisciplinar, a 
própria assistência cotidiana das unidades. Hoje se discute muito o cuidado, a 
assistência que vai ter, inclusive a própria alta, a tomada de decisão para algum 
procedimento conta com a participação da enfermagem. Mais num local, menos 
no outro, que também é perfil do grupo. Às vezes tem limites para que isso 
aconteça. Tem áreas que tem arraigado essa questão do poder muito forte. Mas 
isso é uma mudança que no hospital tem sido muito importante. No nível de gestão 
maior, acho que a gente vem conquistando alguns passos, porque antes não se 
tinha muita participação e acho que nos últimos anos a gente tem conseguido. Não 
é o ideal ainda, mas a gente tem conseguido trilhar algumas coisas”. 

 

A despeito do discurso assumido por todos os dirigentes entrevistados dando 

conta que a política de humanização tinha sido implementada antes mesmo da 

certificação como HE, que o hospital acumulava prêmios e havia se constituído em 

referência para outros estabelecimentos hospitalares, observa-se que não foi capaz de 

implantar o acolhimento e a classificação de risco em seu PS. Com ou sem a 

contratualização como hospital de ensino, embora a humanização e a implementação 

das diretrizes da política nacional de urgências constassem das diretrizes prioritárias da 

contratualização, esse ponto nevrálgico para mudar o modo de produzir cuidados na 

área mais crítica do HE3 não foi até agora enfrentado.  

A supervisora de enfermagem, para explicar esse fato, busca elementos comuns 

aos já observados no caso do HE1, apontando o impacto financeiro para custear a 

contratação de enfermeiras como fator impeditivo. Não problematiza, entretanto, a 

oposição dos médicos como fator determinante para a não-implementação da 

classificação de risco na área de urgência. 

“O acolhimento e a classificação de risco, a gente começou a discutir esse ano e o 
nosso impeditivo para essa implantação ainda está sendo o quadro de pessoal. Na 
última discussão, via escritório de qualidade, a gente tentou mas não conseguiu 
ainda implementar. Esse é um ponto bem importante que a gente tem, assim, 
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pendente, né? Não conseguimos implantar. A gente tem uma determinação com 
protocolo de Manchester, mas não conseguiu. O que a gente tem hoje na 
emergência é uma avaliação de risco que não está vinculada a esse protocolo 
formal, feita pelo próprio médico, já que não temos o enfermeiro nas 24 horas para 
essa avaliação”. 

 
Questionada sobre possíveis resistências oriundas da corporação médica à 

política da humanização, a supervisora de enfermagem considera que os médicos 

estão começando a discutir alguns aspectos da política.  Segundo ela: 

“Tem algumas coisas que a gente tem dificuldade sim, pela própria cultura. Acho 
que esse poder do médico e do paciente, do médico e dos outros profissionais. Isso 
complica um pouquinho ainda na nossa realidade brasileira. A gente enfrenta, aqui 
no Sul, também um pouco isso. Mas o que eu tenho percebido é que estão vindo 
muitos profissionais que têm um pensamento um pouquinho mais aberto e que 
estão se aliando. Com isso a gente trabalha em equipe e tem feito trabalhos muito 
interessantes, com vários profissionais. A gente está construindo protocolos em 
conjunto. Desde que estou aqui construímos 8 protocolos e são protocolos que não 
são médicos, nem de enfermagem, nem de fisioterapia, nem de nutrição. São 
protocolos que a gente chama de protocolos assistenciais e que ali está dito o que 
todos nós temos que fazer. Desde o agendamento, da organização do material, do 
procedimento em si, das avaliações, até todo o contato com a família está descrito 
nesse protocolo. E a orientação para alta que a gente tem que fazer durante a 
internação. Então são oito protocolos interessantes que foram construídos nessa 
modalidade aí, multidisciplinar”. 

 
Outras ferramentas tecnológicas utilizadas, tais como o cuidado produzido por 

grupos interdisciplinares, a evolução do usuário contida em um prontuário único em 

que todos os profissionais fazem a evolução do paciente, permitem vislumbrar a força 

e o investimento efetuado pela alta direção do HE3 para a introdução de valores úteis 

ao seu projeto racionalizador. Os dirigentes destacam que isso traz muitas vantagens e 

ganhos para assistência. Segundo a supervisora de enfermagem: 

“Isso é fantástico, o médico chamando a enfermeira. Nós temos aqui um grupo 
interdisciplinar”. 

 
A instituição médica se rende? O médico ‘chama’ enfim a enfermeira para dividir 

as responsabilidades na produção do cuidado? O material coletado no HE3 

aparentemente não permitiu caracterizar, como no caso do HE1, movimentos internos 

de resistência. Por que os membros da alta direção dessa organização hospitalar não 

falam de resistência? Por não terem efetuado mudanças para valer na micropolítica, 

no modo de se fazer a gestão do trabalho e do cuidado? Como apontamos antes, o 

“ponto de corte” da observação, restrito à alta direção, deve ser considerado ao se ler 

tais achados. Com certeza, novos estudos, como os conduzidos por Abou-Jamra (2010) 
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precisam ser produzidos para uma melhor compreensão de tais questões.   

   

 

A análise dos dados em processo: aperfeiçoando o conceito de equação   

 

Para o estudo do HE3, foi utilizado o mesmo roteiro de entrevista aplicado nos 

hospitais anteriores. O que, aliás, foi feito em todos os hospitais.  Ao produzir a análise 

do material empírico, procurou-se tanto “confirmações” de tendências ou de 

“achados” referentes à política de contratualização, como verificar se eles agora 

compunham uma nova equação.  

Qual a equação do HE3?  

A primeira coisa que nos chamou a atenção nesta estação foi que a categoria 

empírica “financiamento” aparecia “conectada” à questão da competência do gestor 

local com uma força que não aparecia nas estações anteriores. Algo como se os 

problemas ou insuficiências do financiamento tivessem que ser apreendidos, 

imediatamente, em sua conexão com as insuficiências do gestor local, coisa que não 

aparecia com tanta evidência anteriormente. Ou seja, para além das intensidades das 

categorias empíricas, era interessante observar a força de ligação entre as categorias, 

coisa que não havíamos percebido antes. Olhando retrospectivamente as equações 

anteriores, e para exemplificar melhor este achado, podemos ver, claramente, como a 

força de ligação entre a política de contratualização e estratégias racionalizadoras já 

em curso no hospital é visivelmente forte no HE1, onde o seu superintendente faz uso 

dos instrumentos da política para impor novos mecanismos de controle sobre os 

médicos, principalmente os docentes, no contexto de uma escola médica muito 

tradicional. Já no HE2, onde os processos de racionalização já avançaram muito e as 

estratégias racionalizadoras alcançaram uma surpreendente capilarização, tal ligação 

tem menos força, sendo quase inexpressiva. Ou seja, a força de ligação entre as 

categorias nos parecia funcionar, de fato, como um componente diferenciador das 

equações e tínhamos que estar atentos a elas.     
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No HE3, a grande intensidade da equação é o “confronto da política”, digamos 

assim, do gestor municipal com um grande hospital privado, que atua numa lógica 

financeira mais marcada, mais pesada. Evidencia-se, nesse confronto, o gestor com 

toda a sua fragilidade. Não há Estado que dê conta de controlar, acompanhar e cobrar 

para valer – um pressuposto da política de contratualização –, mas não só dela, e sim 

de todo esse movimento que temos vivido de transferência de responsabilidades do 

Estado para entes privados, de base fortemente contratualista.  Fica um jogo de “faz 

de conta”, um jogo de atores ausentes como identificado nas equações anteriores, 

mas, que assume grande intensidade na equação do HE3, exatamente evidenciar os 

limites do papel regulador do Estado. A fragilidade do gestor no caso do HE3 aparece 

mais marcada, com maior intensidade do que nos HEs anteriores, mas, 

particularmente em relação ao HE2, porque, de um modo ou de outro, neste último 

hospital há a percepção de que o contratado soma esforços ao lado do gestor, ou, 

como diz explicitamente um de seus dirigentes: “Somos uma OS do bem!” 

No caso do HE3, a insuficiência (ou inadequação) do financiamento desnuda e 

acaba por revelar a fragilidade do gestor local. A falta de flexibilidade ou agilidade do 

MS, a fraqueza do gestor local, a complexidade das necessidades locais, a lógica 

financeira privada, tudo isso termina compondo um cenário de baixa sustentabilidade 

da política de contratualização, pelo menos como ela foi pensada.  

Em Porto Alegre, encontrou-se um campo de prova, um lugar onde o 

enfrentamento duro se evidencia, onde o jogo é para valer, em que a força e 

debilidade, os interesses e o jogo real dos atores ficam mais contrastados, uma vitrine 

para observar a complexidade do que a política de contratualização tem que enfrentar.  

Como já destacado anteriormente, mais como uma política aparentemente bem clara 

para os formuladores no âmbito do governo federal se torna ‘confusa’ ou ‘mal-

interpretada’ pelos operadores/gestores locais. 
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Até o estudo de caso do HE3, a questão da relação hospital/sistema e da 

configuração do modelo assistencial não tinha aparecido tão nitidamente. No HE3, esta 

categoria assume uma intensidade bem diferenciada em relação aos hospitais 

anteriores, evidenciando o desenho insuficiente de rede básica, com a integração 

entre os serviços não se processando nos moldes desejados (ou idealizados). Nessa 

estação, e com muita nitidez, evidencia-se que um dos elementos mais “idealizados” e 

formalistas da política de contratualização é supor ou desejar que ocorram mudanças 

no perfil dos hospitais a partir de elementos externos de controle ou da modelização 

proposta pela política.  

Em regiões metropolitanas como a de Porto Alegre, com forte movimentação da 

população, concentração regional de equipamentos hospitalares contrastando com 

áreas de vazios assistenciais, baixa cobertura de atenção básica, interesses dos 

médicos e dos professores, tudo isso cria um quadro muito complexo, que escapa às 

pretensões racionalizadoras.  

O HE3 é reconhecido, nacionalmente, como um estabelecimento hospitalar que 

há anos vem avançando na racionalização e qualificação de suas práticas. Diversos 

processos em curso buscam trazer ordenamento, controle e regularidade 

reproduzindo os padrões de racionalidade já observados nos casos anteriormente 

estudados. Não guardam, entretanto, relação direta com a contratualização, ou seja, a 

categoria empírica “contratualização e racionalização da vida hospitalar”, é de baixa 

intensidade, pouca expressiva na sua equação, como era no HE2. Ou seja, a 

racionalização pretendida pela política de contratualização dos HE fica diluída e resulta 

em “sinergia de baixa intensidade” com processos anteriores. Por outro lado, é notável 

a semelhança entre as “matrizes discursivas” dos dirigentes dos três hospitais visitados 

sobre o que deve ser feito, como o novo hospital deveria funcionar, em particular 

como imaginam um mundo organizacional ordenado, previsível, eficiente, no qual 

parrudos sistemas de informação sejam capazes de propiciar uma visibilidade plena da 

vida do hospital. Um hospital racionalizado, no qual haveria uma perfeita adequação 

entre meios e fins. Um hospital funcionalizado e ordenado, pois tudo funcionaria como 

previsto e normalizado, sempre, é claro, de acordo com o projeto, a visão e os 

interesses da direção. Impressiona como dirigentes de hospitais de regimes jurídicos 

tão diferentes (um hospital público federal ligado ao MEC, uma organização social 
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ligada a uma SES e um hospital filantrópico) estejam falando a mesma linguagem, 

projetando organizações hospitalares tão semelhantes. E, não menos importante, 

como a própria política de contratualização contém marcados elementos de tal matriz 

discursiva, convergindo em muitos pontos com ela.  

Ia ficando cada vez mais claro que os formuladores da política de 

contratualização de alguma forma se inspiraram na mesma fonte de todas essas 

práticas que vêm sendo experimentadas nos hospitais e isso nos parecia que precisava 

ser compreendido melhor. Por que vai se impondo uma certa pauta obrigatória, um 

discurso, um paradigma ou modo de se pensar a gestão, que vai se tornando uma 

verdade a ser seguida por todos? Uma política que, embora tenha resultado em alguns 

impactos positivos no desempenho organizacional global, não tem sido objeto de 

reflexão e estudo sobre seus reais impactos e transformações micropolíticas, 

restringindo-se aos estudos avaliativos clássicos.  

Portanto, nesta estação, sua singular equação se destaca por três intensidades: 

a marcada deficiência do gestor governamental para fazer a regulação, a 

desimportância ou pouco impacto da contratualização no processo de racionalização 

da vida hospitalar e uma marcada explicitação das deficiências da rede de serviços do 

SUS para sustentar uma nova inserção do hospital de ensino do sistema locorregional 

de saúde como pretendido pela política. Nela, duas forças de ligação são muito 

evidentes: a das insuficiências do gestor local e os problemas de financiamento e, 

elementos da micropolítica e articulação do hospital com o sistema locorregional de 

saúde.    
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CAPÍTULO 5:  

QUARTA ESTAÇÃO  
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O Hospital de Ensino 4 (HE4) 

  

A última estação que visitamos foi um hospital público federal pertencente a 

uma universidade federal. Trata-se, portanto, de um estabelecimento vinculado ao 

MEC, cuja administração financeira é feita por meio de uma fundação de apoio 

(fundação privada de direito privado) criada pela antiga Faculdade de Medicina, 

encampada pela universidade após a federalização, ocorrida na década de 60. Naquela 

época, o curso de medicina e de várias outras áreas, todos particulares, juntaram-se à 

Faculdade Federal de Engenharia para a criação dessa universidade. Com a 

encampação, a Fundação da antiga Faculdade de Medicina foi transformada na atual 

fundação de apoio (aqui denominada simplesmente fundação), sob controle de 

pessoas da cidade que contribuíram para a criação da faculdade de medicina, sendo o 

presidente da fundação sempre designado como reitor desde sua criação.  

O HE4 está sob gestão municipal desde 1996, quando o município, ainda na 

vigência da NOB/93, assumiu a gestão semiplena. 

 Inaugurado em 26 de agosto de 1970, o hospital iniciou suas atividades em 

outubro do mesmo ano com apenas 27 leitos. Transcorridas quase quatro décadas 

após sua inauguração, o HE4 se transformou no único hospital público de referência 

para média e alta complexidade da região, prestando atendimento para uma 

população de quase três milhões de pessoas de 86 municípios do Triângulo Mineiro e 

do Alto Paranaíba.  

Com área física ativada de mais de 51.600 m², o HE4 é um hospital de alta 

complexidade, que possui capacidade instalada de 510 leitos. Destes, 34 são 

destinados à terapia intensiva.  

O hospital realiza por dia uma média de 2.659 atendimentos, sendo o maior 

hospital prestador de serviços pelo SUS de Minas Gerais. Segundo dados do setor de 

estatística, em 2008, foram admitidos para internação 21 mil pacientes. No PS, foram 

realizados quase 207 mil procedimentos e, nos ambulatórios, cerca de 670 mil 

atendimentos. O centro obstétrico realizou 3.900 procedimentos ginecológicos e 

obstétricos e o centro cirúrgico realizou mais de 12.500 procedimentos cirúrgicos, 

além de 1,12 milhão de análises clínicas. Para tanto, conta com 3.385 funcionários, 
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contratados como servidores públicos federais (RGU) ou como empregados da 

fundação (em regime CLT). 

Conta, ainda, com o Hospital do Câncer, fruto de uma parceria entre o Grupo 

Luta pela Vida, a universidade e a fundação. O prédio do Hospital do Câncer possui 

cinco pavimentos e até 2009 eram ocupados apenas os dois primeiros pisos: o 

primeiro andar com a internação de adultos e o térreo com uma estrutura 

ambulatorial para tratamento de quimioterapia e radioterapia. Em 2008, antes mesmo 

da conclusão dos pisos superiores, foi necessário aumentar o número de consultórios e 

a área de atendimento localizada no térreo. A obra também incluiu um corredor de 

ligação com o HE4 que melhorou a logística dos suprimentos e pessoas que transitam 

no complexo hospitalar. Essa ligação permitiu ainda acolher, temporariamente, no 

terceiro andar, o setor de pediatria do HE4, cuja área original passa por reformas. Os 

demais andares estão inacabados e a continuidade das obras depende da ajuda da 

comunidade. 

O HE4 explicita sua missão como: “Desenvolver indissociavelmente e com 

qualidade, atividades nos níveis de graduação, pós-graduação e educação continuada; 

promover atividades de pesquisa, extensão, consultoria, administração e assistência à 

saúde; respeitar e subsidiar a elaboração de princípios constitucionais do sistema 

público de saúde; participar da rede de saúde macrorregional como referência dos 

diferentes níveis de atenção, preferencialmente de maior complexidade”.  

Tem por visão: “Prestar assistência de qualidade, em todos os níveis de atenção, 

valorizando o processo educativo e o autocuidado, promovendo a desospitalização e 

reservando as internações aos processos de maior complexidade; Dispor de 

infraestrutura de ensino que garanta um perfil educacional coincidente com o perfil 

ocupacional dos profissionais de saúde, valorize o espírito de trabalho em equipe 

multiprofissional e a integração ensino-serviço, garantindo, ainda, o enfoque 

epidemiológico no planejamento do ensino, da pesquisa e da assistência à saúde; Estar 

com seus processos administrativos automatizados ao máximo e ter implantado a 

gestão por processos; Ter documentadas e atualizadas todas as suas rotinas, incluindo 

as condutas médicas; Dispor de um sistema consistente de processamento da 

informação, que disponibilize informações das diversas fontes possíveis, garantindo às 

equipes e aos profissionais em formação substrato para uma sólida base de 
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conhecimentos”. 

Destacamos, mais uma vez, que assim como nos demais hospitais estudados, 

não há no material institucional do HE4 qualquer menção ao fato de ser certificado e 

contratualizado como hospital de ensino.  

As entrevistas com dirigentes do HE4, com o Secretário Municipal de Saúde e o 

levantamento do material de campo para a pesquisa nesta estação foram realizadas 

em 14 e 15 de outubro de 2009, por pesquisadores vinculados à Linha de Pesquisa 

Política, Planejamento e Gestão em Saúde, do Departamento de Medicina Preventiva 

da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Foram entrevistados:  

1) O diretor-geral do HE4: médico formado pela universidade, em 1974, 

professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da 

Universidade, mestre e doutor em Cirurgia pela UFMG, membro titular e 

especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e do Colégio Brasileiro de Cirurgia 

Digestiva. Há dez meses no cargo, não participou do processo de 

contratualização. 

2) O diretor administrativo: no cargo há nove meses, é pedagogo e 

administrador. Doutorando em Educação, mestre em Educação e especialista em 

Gestão Empresarial. Pós-graduado em Psicologia, Hotelaria e Administração 

Hospitalar. Exerceu a função de gerente de hotelaria hospitalar nos últimos oito 

anos. 

3) O diretor técnico: no cargo desde fevereiro de 2009. Cirurgião torácico 

formado pela UFSM (RS) em 1981. É professor da Faculdade de Medicina da 

universidade e exerceu o cargo de chefe do centro cirúrgico do HE4. Participou 

apenas da formatação do quarto e quinto termos aditivos do contrato de metas. 

4) A diretora de enfermagem: enfermeira formada pela Faculdade Adventista 

de São Paulo, em 1980. Tem especialização na área médico-cirúrgica e é pós-

graduanda em estomoterapia. Já ocupou a chefia da Enfermaria Cirúrgica II e a 

coordenação do Setor de Capacitação e Desenvolvimento Técnico Científico, 

atual Cepepe. Assumiu o cargo há dez meses.  

5) O diretor clínico: no cargo há dez meses. Graduado em medicina pela 

universidade em 1978, é especialista em doenças infecciosas e em 

gastroenterologia pela USP. É chefe do Serviço de Moléstias Infecciosas e 
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docente da universidade. Não participou do processo de certificação e 

contratualização. 

6) O gerente de finanças do HE4, há dez meses no cargo.  

7) O gerente do pronto-socorro, há três meses no cargo. Atua como médico no 

setor de urgência do PS há nove anos, sem ter ocupado cargos anteriormente.  

8) O assessor da reitoria no hospital: médico sanitarista que era responsável 

pela área de regulação na SMS, até o final de 2008, tendo participado desde 

2004 de todo o processo de certificação, contratualização e confecção dos 

termos aditivos e planos operativos. Em 2009, passou a trabalhar no HE4. 

9) O Secretário Municipal de Saúde, no cargo desde 2007. É professor de 

histologia da universidade e ocupou vários cargos na instituição, entre os quais o 

de diretor do HE4 por oito anos e reitor pelo mesmo período. Foi também diretor 

da Sesu/MEC e do Departamento de Hospitais Universitários do MEC na década 

de 90. Na época da contratualização, em 2004, não tinha nenhuma função 

diretiva e não participou do processo.  

Tendo em vista a necessidade de compreender em detalhes alguns aspectos 

contraditórios destacados a partir da análise das entrevistas efetuadas in loco e obter, 

ao mesmo, tempo a visão da “outra parte”, proporcionando uma compreensão mais 

abrangente e aprofundada do funcionamento do hospital, foram agregadas ao estudo 

informações obtidas por meio de questionamentos remetidos por meio eletrônico ao 

ex-reitor da universidade (2000-2008), que foi, por vários anos, o representante dos 

reitores (Andifes) na Comissão Interinstitucional para Reestruturação dos Hospitais de 

Ensino e teve participação ativa no processo de formulação da política de 

contratualização dos HEs.  

Para a sistematização do material coletado nesta quarta e última estação, 

utilizamos as mesmas categorias empíricas anteriores, consolidando um modo de 

“recortar” e tematizar as entrevistas de modo a obter uma certa constância e 

comparabilidade das várias equações que foram sendo montadas. Entretanto, por 

mais que fosse possível observar repetições e diferenças entre o HE4 e as estações 

anteriormente visitadas, nessa última tornou-se necessário constituir uma nova 

categoria empírica, a partir da evidência com que elementos relacionados à dinâmica 

da política local interferiam na análise dos dados e constituíam equações com as 
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demais categorias até então utilizadas.  

Essa nova categoria foi denominada “a contratualização e a dinâmica política 

local”. 

 

O impacto do financiamento 

 

Na avaliação do gestor municipal, a contratualização teve um impacto relativo 

sobre a situação econômico-financeira do HE4, pois não permitiu atingir a situação de 

equilíbrio idealizada no início do processo. Atribui esse quadro, assim como outros 

membros entrevistados da direção do HE4, aos efeitos que a excessiva demanda de 

urgência e emergência acarreta nos custos do estabelecimento: 

“(...) trouxe uma mudança para melhor em nível de receita, mas o hospital não 
conseguiu o equilíbrio financeiro que ele achava que conseguiria com os 
incentivos da contratualização. Na minha perspectiva, se você não regula a 
demanda na urgência, tem que lidar com a despesa como fato consumado. E, 
apesar da contratualização ter componentes que melhorariam o financiamento do 
hospital, na realidade local ainda deixa a desejar”.  

 
Segundo o gestor, o hospital ainda mantém dificuldades no tocante à gestão 

financeira: 

“Tem dificuldade para comprar medicamentos, os fornecedores embutem juros 
porque não têm garantia de recebimento, o prazo de recebimento vem sendo 
negociado, pactua-se, combina-se o pagamento para 90 dias, mas depois não é 
possível e eles têm sido compreensivos porque o hospital é o maior comprador da 
região.” 

 
O diretor-geral, questionado sobre a situação financeira antes e após a 

contratualização, respondeu que não sabia prestar informações e acrescentou: 

“Desde que eu me entendo por gente, o hospital passa por dificuldades. Eu acho 
que vai continuar sempre assim. Porque, se abre mais leitos, abre outro serviço, vai 
aumentar. Um exemplo claro é o déficit de uma UTI. A nossa UTI está praticamente 
pronta. Não temos colaboradores para abrir a UTI. Se colocarmos para funcionar o 
déficit anual vai dar em torno de cinco milhões. Quem vai bancar o prejuízo? A 
fundação não consegue fazer isso. Vai só aumentar a dívida”.  

 
Segundo o diretor clínico, a gestão do HE4 tornou-se mais complexa, mas a 

situação financeira é mais tranquila após a contratualização.  

“Passamos a receber mais dinheiro, temos agora um caixa melhor, a gente pôde 
fazer algumas coisas melhores para o hospital”.  

 

Para o diretor administrativo, a contratualização não trouxe impacto significativo 

para a situação financeira do HE4. Segundo ele: 
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“Não aliviou. Não por conta das metas ou do número que a gente precisava 
atingir, mas do próprio custo da saúde. Se fôssemos atender ou organizar o 
hospital para o que é remunerado, nós não estaríamos com a qualidade que a 
gente oferece hoje. A gente tem um atendimento que é acima da média. É um 
limite muito tênue, mas a gente tem batido muito nessa questão e tem entendido 
que é uma questão nacional. Não é uma questão nossa com o gestor as tabelas, 
remuneração e tudo mais. É um problema nacional, realmente”. 

 
É interessante notar a opinião do gerente do PS, que há três meses apenas ocupa 

cargo de direção e tem uma visão ainda fortemente marcada pelo olhar dos médicos 

que atuam na organização. Segundo ele,  

“De três anos para cá, acho que o hospital tem adquirido bastante recursos 
materiais e tecnológicos para o funcionamento e isso tem melhorado muito”.  

 
O diretor técnico tem uma posição mais crítica quanto à situação financeira atual 

do HE4. Em sua opinião, o déficit está concentrado na oferta de serviços de média 

complexidade, pois na alta complexidade há equilíbrio, exceto na UTI, que é altamente 

deficitária, à medida que cobre apenas 30% dos custos. Dirige suas baterias contra o 

MS e o subfinanciamento do setor: 

“A gente continua na mesma. Somos a segunda maior dívida, primeiro a Unifesp 
e depois nós. A contratualização não trouxe dinheiro novo. O impacto foi menor 
que 3%. Temos uma dívida de 37 milhões. Nós prestamos serviço e recebemos 
menos do que prestamos. O responsável tem nome e endereço: MS, que nos paga 
menos do que a gente produz. O grande problema continua sendo o 
subfinanciamento. Se você for perguntar para os outros hospitais, para os reitores, 
diretores, o MS só entra com 30% dos custos, isso tudo foi avaliado pelo MEC. Além 
de outros serviços que foram criados e demoram de três a seis meses para serem 
credenciados. Quem paga a conta nesse período? Nós ficamos um ano fazendo 
cirurgia cardíaca para podermos ser credenciados. Acumulamos uma divida que 
hoje já é de seis milhões”.   

 

O diretor técnico analisa duramente a situação do HE4 e dos demais hospitais de 

ensino federais no País:  

“Se você olhar no Brasil inteiro, eu conheço a grande maioria dos hospitais federais 
e todos são sucata. Poucos hospitais fora de São Paulo e Porto Alegre não são 
sucata. Esse hospital é uma sucata. Vocês andaram aqui por dentro? E dá-lhe 
“puxadinho pra cá, puxadinho pra lá”. Tem serviço, tem qualidade, não tem é uma 
estrutura física para comportar isso aqui. E a população paga muito caro por isso 
(...) Eu acredito nessa política de contratualização, acho que é o caminho. Acho que 
vamos ter que levar isso para frente. O problema é financiamento, dinheiro. Mas 
também não adianta colocar muito dinheiro onde não tem gestão, senão vai tudo 
pelo ralo. Por isso que eu acho que esse é o caminho, começou regulando, 
remodelando, depois informando, qualificando, organizando. Acho que a próxima 
fase é o dinheiro”. 

 
Quando questionados sobre a evolução do processo de endividamento da 

instituição, pode-se perceber que, embora sejam profundamente críticos, os membros 
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da alta direção do HE4 ou se esquivam de responder a questão ou apresentam valores 

díspares. Tal qual observado nos casos estudados anteriormente, há uma não-

apropriação de elementos-chaves para a gestão, como, por exemplo, reconhecer o 

nível atual de endividamento. Pode-se observar, pelos relatos apresentados a seguir, 

que cada entrevistado refere um valor diferente ou alega desconhecer o volume da 

dívida. Não se trata de saber como vem se comportando historicamente esse indicador 

financeiro, o que seria admissível em se tratando de uma diretoria nova, há dez meses 

dirigindo o hospital. Não parece razoável, entretanto, que a alta direção não chegue a 

um acordo sobre o nível atual de endividamento.  

Como se pode ver, o diretor técnico aponta esse valor em 37 milhões de reais. Já 

para o diretor clínico, o endividamento do HE4 diminuiu para um valor estimado entre 

8 e 9 milhões de reais e melhorou consideravelmente após a contratualização.  

“Melhorou muito. Hoje nós não somos mais a segunda maior dívida. A nossa 
dívida hoje, ligada à fundação, é em torno de 8 a 9 milhões”.  

 

O assessor da reitoria corrobora a visão do diretor clínico, referindo que em 

relação à situação financeira do hospital, a fundação já tinha uma dívida muito grande 

que vinha sendo reduzida antes do processo de contratualização, em função de um 

conjunto de medidas adotadas. Com o processo de contratualização, a redução dessa 

dívida do hospital foi mais acentuada, melhorando expressivamente a situação 

financeira do HE4 que, entretanto, nunca chegou ao ponto de equilíbrio. Segundo ele:  

“O contrato ajudou muito, principalmente com a parte fixa. Agora sabemos que 
tem pelo menos uma quantia fixa para trabalhar. Na parte administrativa e 
financeira, o contrato veio trazer uma estabilidade. Quando tinha greve, a 
produção caía lá embaixo e arrumava dinheiro emprestado. Agora o hospital já tem 
uma garantia financeira mensal. É uma segurança que traz para a instituição 
quando você tem essa parcela fixa”. 

 
Nem o assessor da reitoria nem o gerente de finanças do HE4 souberam precisar 

os valores atuais da dívida. Ou se trata de questão “proibida” ou há dificuldades 

concretas em dar maior transparência e visibilidade a um evento de tal magnitude. 

Ambos têm clareza, entretanto, que os gastos com a folha de pessoal de cerca de 

1.800 empregados contratados em regime CLT pela fundação para suprir a não-

reposição de pessoal pelo MEC continua sendo determinante no perfil da dívida. 

 O diretor administrativo, embora se posicione favoravelmente à 

contratualização, sustenta que a dívida teria aumentado após a adesão à política. Já o 
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gerente do PS, pelas notícias que tem recebido, relata que ainda há dívida e que 

soube, pelo contato com a administração anterior e com a atual, do qual faz parte, 

que:  

“A dívida tinha estabilizado e até diminuído um pouco na última administração. 
Foi o que me passaram. Nessa atual, até com as mudanças de RH, plantão, 
algumas coisas que foram mudadas pelo governo e que são novas, falaram que nos 
últimos meses ela aumentou, não muito, mas aumentou. Na verdade, a dívida não 
é do hospital, é da fundação. Não é mais igual ao que era antes. Pelo conhecimento 
que eu tenho, ela está mais ou menos estável.” 

 
O diretor-geral arrisca avaliação diferente em relação ao endividamento do HE4: 

“A dívida da Unifesp parece que está em torno de 240 milhões. Aqui, guardada a 
devida proporção, não é assim tão grande. (...) Hoje está em torno de 32 milhões. 
No entanto, sabemos que há necessidade de uma reestruturação significante, 
metodizada (...) 

 

A diretora de enfermagem relata que não consegue se lembrar o montante da 

dívida, mas tem a percepção de que continua alta ainda (segundo ela, o déficit mensal 

é de cerca de 700 mil reais) e que a contratualização não trouxe nenhum impacto.  

Para o Secretário Municipal de Saúde, o montante da dívida vem se mantendo na 

faixa de 30 milhões de reais, situando-se “num patamar de endividamento aceitável”. 

Manifesta, entretanto, o receio de que “essa dívida vire uma bola de neve”. 

As divergências e contradições de avaliação e informação sobre o endividamento 

do HE4 apontam, por si só, ainda que indiretamente, para o modo como o hospital é 

gerenciado e os problemas enfrentados no cotidiano.  

Mesmo que fosse, como apontam alguns dos entrevistados, realmente relativo o 

impacto financeiro resultante da política de contratualização no HE4, a verdade é que, 

na análise das falas do gestor e dos dirigentes hospitalares entrevistados, não há 

predominância da temática centrada no financiamento e, em particular, no 

endividamento. Se for levado em consideração que o HE4 carregava a segunda maior 

dívida nominal entre os hospitais federais em 2004, apenas atrás do HE1 (embora fosse 

indiscutivelmente a maior entre os HEs, em termos relativos e se considerado outros 

indicadores econômicos), e que a crise financeira era a tônica da relação e da imagem 

que a instituição mantinha junto aos gestores federais, há considerável mudança após 

cinco anos na agenda central do HE4.  

Tentando compreender melhor tão díspares informações sobre o nível de 

endividamento, optamos por uma consulta por e-mail ao ex-reitor da universidade e 
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ex-membro da Comissão Interinstitucional para Reestruturação dos Hospitais de 

Ensino (não prevista inicialmente no percurso metodológico planejado para o estudo), 

com o objetivo de esclarecer elementos da trajetória financeira do hospital nos últimos 

anos. De acordo com ele:  

“Recebi o hospital em 2000 com uma dívida de 25 milhões de reais. Durante nossos 
oito anos, pagamos quase 16 milhões e entreguei para meu sucessor a Fundação 
em situação mais estável. Acho que eles têm dificuldade de reconhecer os méritos 
de nossa gestão, mas os resultados são inegavelmente melhores!” 

 

Vale destacar que nessa estação não foram observados os mesmos problemas 

identificados nos outros casos estudados em relação ao repasse dos reajustes 

implementados pelo MS para o contrato. Segundo o assessor do reitor, encontra-se 

em vigência o sexto termo aditivo ao contrato, sendo que o quinto e o sexto não 

tiveram planos operativos específicos, tendo sido estabelecidos tão-somente para 

acréscimos financeiros decorrentes do realinhamento de valores produzidos a partir da 

necessidade de repassar aumentos de tabela e as alterações no FAEC, negados ou 

protelados para o HE2 e o HE3, como visto anteriormente.  

De acordo com o assessor do reitor, para compreender o desequilíbrio 

econômico e financeiro do HE4, além da concentração assistencial na média 

complexidade e do impacto gerado pela predominância de urgências, é necessário 

destacar também o posicionamento da direção anterior do hospital: 

“O hospital é de grande porte e tudo era ofertado aqui. O hospital credenciou uma 
série de serviços ao longo do processo de contratualização. O aspecto filosófico da 
gestão anterior era atender o SUS e dentro do atendimento do SUS se ofertava 
tudo que era possível. No meu ponto de vista, ao longo do tempo isso colocou o 
hospital numa situação de desequilíbrio financeiro. Porque se você vai abrir 
serviço, vai ter um redimensionamento de recursos humanos, de equipamentos, de 
estrutura e isso tem um custo. O retorno dessa produção não era condizente e isso 
deu um desequilíbrio financeiro com o tempo. E tem a fundação aqui, mantenedora 
do hospital. Como o MEC não repõe pessoal e quando aposenta contrata pela 
fundação, ela teve que sobreviver com o recurso da contratualização. Isso causou 
um desequilíbrio financeiro”.  

 

O diretor administrativo agrega, ainda, as implicações econômicas decorrentes 

da abertura de novos serviços, pactuados ou demandados pelos gestores, que 

terminaram por agravar a situação financeira do hospital. 

“Quando vai se fazer o credenciamento de um novo serviço, isso exaustivamente 
precisa ser organizado e discutido internamente, mas é bastante desanimador para 
os administradores hospitalar, uma vez que você precisa funcionar o serviço, 
implementar todos os protocolos e isso gera custo, despesas e mesmo quando o 
serviço está devidamente organizado e reconhecido pelos órgãos de controle, não 
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começa a ser pago, remunerado, penalizando muito o hospital (...) Tenho que 
provar que funciona, que é bom, para depois ser credenciado (...) Deveria haver 
uma política do governo para garantir o custeio disso que não é fácil, mas é 
altamente resolutivo, principalmente no nosso caso que é alta complexidade”. 

 

O diretor clínico não deixa de destacar, também, o impacto que a judicialização 

tem trazido ao hospital, conforme já havia sido observado em todos os casos 

estudados anteriormente. Sua oposição à contratualização e, em particular, à 

concepção de um hospital de ensino integrado à rede do SUS é de tal ordem que 

atribui os problemas demandados pela Justiça à contratualização, como se não fossem 

acontecer se não houvesse os compromissos assumidos com a política de 

reestruturação dos hospitais de ensino.   

“Nós temos ainda uma cobrança judicial terrível. Tanto a promotoria estadual de 
saúde, quanto a promotoria federal cobram de nós todo atendimento dos pacientes 
da cidade do município e das cidades próximas, o que vai muito além da nossa 
capacidade. É o único hospital SUS que tem. Nenhum hospital mais quer fazer 
convênio com o SUS. Não compensa financeiramente. Então esse é o único hospital 
100% SUS. Nós somos cobrados dia e noite, você pode ir na minha mesa ali, tem 
agora pelo menos 20 a 30 petições judiciais, para atender paciente, operar 
paciente, e às vezes nós recebemos aqui ordens judiciais do tipo, “é pra operar 
fulano em 48 horas”. O juiz não quer nem saber se há condição. Ano passado, teve 
uma situação aqui terrível. O juiz mandou operar o paciente, sendo que a equipe de 
cirurgia cardiovascular contraindicou. Tentamos falar e ele disse que era para 
operar. Operamos e morreu. Então hoje nós estamos sujeitos a tudo isso, por 
causa da contratualização”.  

 
 

A contratualização: um jogo de atores ausentes   

 

De forma análoga ao observado nas estações estudadas anteriormente, percebe-

se que o gestor municipal desconhece a lógica de financiamento da política de 

contratualização dos HEs, inclusive no que diz respeito a preceitos básicos nas 

mudanças no financiamento instituídas pela política de contratualização dos HEs. A 

SMS também não implementou instrumentos de avaliação de desempenho 

institucional para pagamento da parte variável do incentivo previsto. Aliás, confunde a 

parte variável, à semelhança do que se verificou em Porto Alegre, com a manutenção 

do pagamento dos procedimentos de alta complexidade por produção de serviços, 

ainda que limitado pelo teto financeiro. Questionado se a Secretaria Municipal de 

Saúde teria desenvolvido mecanismos de acompanhamento da parte variável do 

incentivo, o gestor municipal afirmou: 
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“A parte variável nós temos acompanhado de perto porque ela é por produção. A 
alta complexidade nós que autorizamos, a gente sabe o custo, os procedimentos 
todos. A média complexidade a gente tem acompanhado, mas essa não repercute 
financeiramente. Se o hospital produziu 600 eletros ou 900, recebe o mesmo tanto. 
Sob certo aspecto, eu noto o seguinte: o hospital está desestimulado a produzir a 
média complexidade”.  

 
Contrariando o que foi relatado pelo Secretário Municipal de Saúde, o assessor 

da reitoria, que acompanhou todo o processo de contratualização como responsável 

pela área de controle e regulação do município até o final de 2008, refere que a 

prefeitura estabeleceu, sim, um sistema de monitoramento para a parte variável do 

contrato.  Segundo ele, desde 2008, o índice estabelecido como elemento variável é da 

ordem de 15%, sendo que era de 10% no início do contrato. Questionado se em algum 

momento houve penalização em função do não-cumprimento de metas, que de 

alguma forma permitiria evidenciar o cumprimento do monitoramento da parte 

variável do valor contratualizado, o assessor da reitoria, que demonstra pleno 

conhecimento dos indicadores, da metas, da lógica e das diretrizes da política, 

aparenta pouca convicção:  

“Que eu me lembre, esse ano não teve. No primeiro ano, acho que teve alguns 
embates, a gestão municipal trabalhou com um corte, mas isso depois foi refeito. Se 
teve algum nos anos anteriores, foi muito pouco”. 

 
Confirma-se, assim, mesmo que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

aparentemente tenha cumprido seu papel de forma mais adequada e as premissas 

previstas na política para a reforma dos HEs do que os gestores dos demais casos 

estudados, a percepção da fragilidade do gestor local – no caso, municipal – é 

incompatível com o tipo de gestor idealizado para a condução concreta da política. Na 

verdade, sob o argumento de que se trata de recursos federais, definidos pelo MEC e 

MS, aparentemente sentem-se desobrigados de fazer a gestão dos recursos 

financeiros referentes à política de contratualização, em particular dos valores 

implicados no incentivo à contratualização. De acordo com o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2004a), a justificativa pela qual a forma de alocação prevista foi a 

orçamentação mista era exatamente a de que as experiências internacionais com 

orçamentação fixa (a francesa, por exemplo) tinham resultado em importante 

desestímulo da produtividade. De acordo com o gestor municipal do município: 

“A política é essa. Ele recebe três milhões produzindo ou não produzindo. O 
prefeito cobra isso direto. Mas isso é um acordo entre MS e o MEC, escapa ao 
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nosso controle. É um acordo de nível nacional para equacionar a política de 
recursos humanos, a integração do sistema de saúde e de financiamento dos 
hospitais universitários. O prefeito não concorda muito. A parte possível de 
produção é acompanhada de perto. Essa parte de incentivo fixo é a parte 
acadêmica. Não podemos mexer por critérios do MEC, junto com a SAS/MS, que 
extrapola a nossa competência de gestão.” 

 
O que se observa no caso do HE4, assim como no HE3, é uma significativa falta de 

interesse na prestação de serviços no âmbito da média complexidade. Se a expectativa 

era que houvesse mudança do perfil assistencial dos HEs para que de fato passassem a 

se concentrar na área de alta complexidade, isso não ocorreu em nenhum dos casos 

estudados. Na estação mineira estudada, a inexistência de outros equipamentos 

hospitalares na região torna essa perspectiva ainda mais distante, conforme será 

discutido adiante. 

A percepção de que o gestor não implementa as regras definidas pela política 

pode ser confirmada pelo que relata o diretor clínico. O município não faz cortes 

quando o HE4 não atinge as metas contratualizadas, por exemplo, quando o aparelho 

de tomografia computadorizada apresenta problemas técnicos, porque o gestor sabe 

que  

“... se cortar, o pior vem pra eles. Eles têm que fazer atendimento da rede pública e 
só nós fazemos o atendimento. A gente tem que se virar para depois atender 
aquela demanda que não foi atendida.” 

 

De acordo com o gestor, não foram desenvolvidos mecanismos de controle 

específicos adicionais aos utilizados para a gestão do sistema. Segundo ele, além do 

trabalho da comissão de acompanhamento do contrato, o número de supervisores 

municipais aumentou bastante dentro do hospital com a contratualização. 

Aqui se tem dimensão de como o processo, assim como observado no HE1 e no 

HE2 é “fechado” e conduzido dentro dos esquemas tradicionais de poder e decisão.  

O processo de certificação e a contratualização do HE4, segundo o assessor da 

reitoria, foi conformado em 2004, com efetiva participação de representantes da SMS 

e da direção do hospital. 

“No segundo semestre de 2004, nós começamos a sentar e não foi feito trabalho de 
uma mão, mas de duas mãos. Foi a gestão municipal e o hospital. O hospital na 
época tinha quatro membros. Em cima das portarias ministeriais foi estabelecido o 
convênio. As bases foram as portarias. Em dezembro de 2004, conseguimos fechar 
a negociação e coincidiu, na parte municipal, com a mudança da política. Foi o 
último mês da antiga administração. Em 2005 já era outra e tínhamos por 
obrigação terminar naquele ano para poder vigorar a partir de 2005”. 
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Questionado sobre a participação de outros atores, o assessor do reitor revela, 

aparentemente sem muita convicção, que pode ter havido também participação da 

direção do curso de medicina, da reitoria, da diretoria do hospital de ensino e da 

representação interna dos alunos. Constatamos, entretanto, pelos depoimentos 

colhidos, que toda a negociação foi centrada na secretaria de saúde e na alta direção 

do HE4, ou seja, já “nasceu” com baixa permeabilidade aos demais atores sociais, o 

que permite compreender parte das resistências e conflitos que serão analisados 

posteriormente.  

“Não sei como essa comissão trabalhou isso internamente, porque tinha assuntos 
relacionados a ensino e pesquisa dentro do contrato, mas eu acho que pode ter 
havido um contato desse pessoal da época com o corpo docente, corpo discente e a 
faculdade”. 

 
A Comissão de Acompanhamento do Contrato é composta formalmente por 

quatro membros da gestão municipal, quatro do hospital, dois do Conselho Municipal 

de Saúde, direção da faculdade, representante dos alunos e do Ministério Público. A 

periodicidade das reuniões é trimestral, mas foi instituída, a partir desse ano, uma 

reunião mensal de trabalho entre os representantes do gestor e do HE4. Segundo o 

assessor do reitor: 

“Essa comissão trabalhava muito burocraticamente. Sentavam aqui internamente, 
aprestavam o indicador trimestralmente, passavam para os setores de análise, 
enfim, faziam uma coisa muito burocrática. Estamos querendo fazer uma outra 
proposta. A comissão passou a ter reuniões mensais, os membros daqui com os 
membros de lá e a prestação de contas continua trimestral. Agora temos uma 
agenda estabelecida de atividades para essa comissão, foi criada uma secretaria 
executiva. Agora temos um espaço dentro da estrutura da secretaria de saúde com 
pessoas e estrutura designadas para isso (...) Queremos que essa comissão seja 
realmente uma comissão de acompanhamento? Para isso, precisamos colocar 
membros que tenham entendimento disso. Da parte do hospital, procuramos 
pessoas que entendam o processo. A nossa comissão, criada em maio de 2009, tem 
resolvido as coisas de uma forma pacífica, com soluções conjuntas, sem conflitos, 
criando uma responsabilidade maior para a comissão”. 

 

A Comissão de Acompanhamento do Contrato do HE4, ao contrário do que 

observamos nos casos estudados nas regiões metropolitanas de Campinas e em Porto 

Alegre, vem se reunindo com regularidade, mas sem a participação efetiva do conjunto 

de atores indicados na política de contratualização. Segundo o gestor municipal,  

“Depois que eu assumi a secretaria é que eu fui tomar conhecimento que tem uma 
comissão de acompanhamento, que se reúne e avalia, da parte da secretaria e da 
parte do hospital”. 

 
De acordo com o assessor do reitor, um episódio passou a ser decisivo na 
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“compreensão dos atores” sobre a importância da Comissão e ajuda a compreender o 

motivo pelo qual conta com a participação de um representante do Ministério Público: 

“Uma auditoria sobre o processo de contratualização foi realizada em 2007. Foi 
solicitada para o Denasus em 2005, logo no primeiro ano desse contrato, pelo 
gestor municipal da época, que fez denúncias para o Ministério Público Federal. Ele 
disse que o HE4 não cumpria as metas. O procurador federal pediu uma auditoria 
para ver se estava cumprindo ou não o contrato. Foi feita em 2007. Pegou-se o 
convênio, os TAs e o relatório dessa auditoria apontou que o hospital não estava 
cumprindo adequadamente o processo de contratualização, no aspecto da 
assistência, e ainda culpava o gestor por não estar fazendo o acompanhamento 
adequado, por estar sendo complacente com o processo. Então, quando nós 
assumimos aqui, uma das primeiras reuniões que nós tivemos com o gestor, isso foi 
colocado. Mas a denúncia na época partiu de um gestor que saiu logo em seguida. 
A responsabilidade é muito grande em cima dessa comissão de acompanhamento”.  

 
Complacência é um conceito interessante para caracterizar a postura dos 

gestores em relação ao acompanhamento das metas. No que se refere à política de 

contratualização dos HEs, a complacência parece ser decorrente: a) da (não) 

capacitação do gestor e da fragilidade da estrutura pública responsável pela regulação; 

b) da “imprescindibilidade” do HE para a assistência locorregional, que inviabiliza 

qualquer atitude mais radical de corte de recursos; e, c) dos “acordos” entre 

cavalheiros feitos pelos atores.  

Ou seja, por um conjunto de razões locais, estabelece-se uma pauta de 

indulgência entre os atores que desacredita os instrumentos de contratualização, 

fazendo com que eles percam sua potência de controle. Esse talvez possa ser 

considerado um indicativo do quanto a lógica contratualista do processo de 

empresariamento do Estado, fortemente ancorada em contratos de gestão entre o 

Estado e entes privados, pode não ter a potência esperada – estando eivados de um 

formalismo, de uma falsa transparência difícil de concretizar.  

Segundo o diretor-geral, a Comissão de Acompanhamento do Contrato tem se 

reunido sistematicamente a cada três meses, com a participação do próprio diretor, do 

diretor da Faculdade de Medicina, do coordenador da residência e de gerentes 

indicados pela direção do hospital, além dos representantes da equipe técnica da SMS, 

sem outros atores previstos na política. Não conta, portanto, com representação dos 

usuários, estudantes, residentes, docentes ou funcionários. Questionado sobre a 

ausência de representantes de usuários, o diretor-geral argumenta: 

“Eu já tenho participado do Conselho Municipal de Saúde e todas as entidades têm 
assento. Estamos tentando fazer um regimento interno do hospital, que até então 
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não foi aprovado pelo conselho universitário. Existe um regimento, mas ele tem 
falhas. Agora a comunidade foi convidada a participar, já houve duas audiências 
públicas, e está na fase de reformulação, em termos de reescrever, baseado na 
discussão das audiências. Ficou aberto na intranet um tempo, os grupos 
interessados fizeram sugestões. Isso vai pra avaliação da reitoria, para o conselho 
universitário, e a partir daí, desde que aprovado, ele vai ser implementado”. 

 
Segundo os diretores do HE4, o hospital tem, além da Comissão de 

Acompanhamento do Contrato, um conselho gestor. Segundo apuramos, entretanto, o 

conselho gestor não está funcionando. O motivo alegado é que se encontra sob 

consulta o regimento interno do hospital que definirá, entre outras coisas, o perfil, 

composição e atribuições dessa instância de gestão participativa. Para o diretor 

técnico, há um grupo que quer que o conselho gestor seja ampliado e outro que fique 

com a composição atual. Segundo ele, a tendência é que seja ampliado. Essa definição 

está condicionada à finalização da discussão do regimento interno, em curso. O fato é 

que o conselho gestor não está funcionando. 

Na verdade, no HE4 não faltam instâncias de controle formais. Além do conselho 

gestor e da Comissão de Acompanhamento do Contrato, segundo o diretor 

administrativo, o HE4 conta: 

“Com um conselho administrativo do hospital, uma instância obviamente acima da 
própria diretoria do hospital; a assembleia permanente da fundação, mantenedora 
do hospital responsável pela prestação de contas e temos também o próprio 
Conselho Municipal de Saúde, onde periodicamente a nossa gestão apresenta os 
indicadores. E também usamos para facilitar esse controle o próprio site, os 
próprios indicadores estatísticos, a gente tem aqui o próprio jornal do hospital que 
foi criado agora nessa gestão, também uma forma de dar mais transparência e 
facilitar o controle”. 

 

Aqui, também, se abre uma discussão sobre o formalismo de certas instâncias de 

controle e sua real capacidade de intervir na política do hospital, principalmente se 

considerarmos a complexidade das relações de poder existentes no hospital (CECÍLIO, 

2007a). No que se refere à questão da gestão financeira, a política de contratualização 

pressupunha uma maior transparência nos processos de gestão: “Gestão 

administrativo-financeira que agregue transparência ao processo gerencial da 

instituição, inclusive com a abertura de planilhas financeiras e de custos para 

acompanhamento das partes, garantindo equilíbrio econômico e financeiro do 

convênio/contrato firmado e regularidade de pagamento integral e a termo da 

contraprestação”. Isso não foi objetivamente observado em nenhum dos casos 

estudados.  
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 O gestor municipal refere que:  

“Não tenho acompanhado nos detalhes porque as demandas da secretaria são 
grandes. Eu passei para a comissão e os pareceres são favoráveis. Mas há 
transparência completa nos recursos SUS. Tem todos os instrumentos para isso. O 
acompanhamento é técnico, nosso controle e avaliação têm todos os dados, todos 
os detalhes de faturamento e tal”. 

 

O sentido almejado no processo gerencial da instituição, no entanto, era outro. 

Ao analisar a transparência no processo gerencial da instituição, o diretor técnico 

avalia que as informações continuam concentradas no âmbito da Comissão de 

Acompanhamento: 

“A gente não abriu isso para toda a comunidade. Primeiro porque também não 
temos todos os dados. Queremos colocar isso na intranet. Nós estamos criando um 
setor que vai fazer avaliação dos custos que não existia até agora, para podermos 
saber o que dá lucro, o que dá prejuízo, qual é o setor que dá lucro, qual é o setor 
que dá prejuízo, para a gente poder democratizar essa informação, mas ainda está 
em processo de construção, talvez lá para junho isso esteja concluído”. 

 

O diretor-geral relata que o HE4 vem também desenvolvendo um processo de 

“aprimoramento dos mecanismos de transparência da gestão”, tais como a revisão do 

regimento, a criação de um conselho de integração da universidade com a sociedade, 

que contará com a participação de usuários, Ministério Público, CRM, entre outros 

atores. Entretanto, quando questionado como via a questão da transparência da 

gestão, respondeu que: 

“Agora como diretor, e anteriormente como docente, não notei diferença. Existem 
sempre colegas e pessoas que cobram essa transparência. Mesmo em conversa 
com os diretores anteriores na fase de transição, foi-nos colocado que muitas vezes 
decisões têm de ser tomadas não solidárias, mas solitariamente. Infelizmente”. 

 

 Para além da idealidade, há essa realidade da concentração do poder e da 

informação, da decisão por vias que não são apoiadas apenas em dados “objetivos”, 

mas sempre acobertados pelo mito da transparência plena. O discurso do MS que se 

expressa na política de contratualização é muito contaminado por esse “mito”.  

A diretora de enfermagem nos dá pistas expressivas para compreender, tanto 

parte das resistências aos atuais dirigentes, negadas ou minimizadas por todos os 

dirigentes do hospital entrevistados e que serão discutidas mais à frente, como para 

entender porque o conselho gestor foi “desativado” à espera da reforma do regimento 

interno do hospital. 

Para tanto, é preciso esclarecer que o hospital é um órgão suplementar ligado 

diretamente ao reitor. Diferente da prática do reitor anterior, que havia ficado à frente 
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da instituição por oito anos (2000 a 2008), os atuais dirigentes do hospital não foram 

escolhidos por eleição direta. As discussões que envolvem a revisão do regimento 

interno, o não-funcionamento do conselho gestor e a participação restrita dos 

dirigentes do hospital e da secretaria de saúde na Comissão de Acompanhamento do 

Contrato passam a ser compreendidas por outra lógica se considerarmos a dinâmica 

política da constituição do atual quadro de direção do HE4. De acordo com a diretora 

de enfermagem:  

“Essa direção atual foi o reitor que indicou. Não teve eleição, teve processo de 
indicação da parte dele. O que ocorreu foi que o nosso regimento estava muito 
arcaico, da década de 80. Ele solicitou que fosse feito um regimento e a partir daí 
vai se discutir processo de seleção e tudo mais. O regimento terminou, teve 
audiência pública dia 29 de setembro e foi apresentado agora ao reitor nessas 
primeiras semanas de outubro e entregamos pra ele a proposta do regimento do 
hospital de ensino. Aí a gente aguarda a posição dele, da questão de eleição, como 
ele vai encaminhar pra gente. Mas todos os diretores foram indicação dele. Antes 
dele, na outra gestão, o reitor ficou oito anos. Ele foi reeleito, ele fez gestão de 2000 
a 2004, foi reeleito de 2004 a 2008. E houve eleição. Houve eleição para os 
diretores. No primeiro mandato de 2000 a 2004 houve eleição dentro do HE4 para 
diretor do hospital, diretor de enfermagem e diretor administrativo. No segundo 
mandato, de 2004 a 2008, ele reconduziu o diretor, renomeou o diretor do hospital 
e houve processo de eleição do diretor administrativo e diretor de enfermagem. O 
diretor clínico é pelo CRM”.  

 
Percebe-se, assim, que os arranjos de participação, democratização e controle 

idealizados pela política de contratualização dos HEs – e em outras apostas que um 

determinado campo de formuladores comprometidos com o SUS, como, por exemplo, 

Cecílio (1994), entre outros autores –, não conseguem induzir uma nova lógica de 

funcionamento mais visível e transparente do hospital, ainda que baseados em uma 

determinada visão política, fortemente fundamentada na “constituição de sujeitos 

coletivos”, na horizontalização e democratização das relações entre trabalhadores, 

usuários e gestores.   

Alguns dirigentes não conseguem perceber sequer a existência e o trabalho da 

Comissão de Acompanhamento do Contrato. Para o diretor técnico,  

“quando foi feita a contratualização, não foi criada uma comissão de avaliação do 
contrato. Agora nessa gestão tem uma comissão interna que, junto com município, 
acompanha e discute com os serviços. Eles são chamados para avaliar e opinar 
essas metas. Como o contrato termina esse ano, o próximo contrato vai ser feito 
com uma participação da faculdade de medicina e dos serviços todos envolvidos – 
alguns não são acadêmicos”. 
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A integração do hospital ao sistema de saúde: um jogo difícil 

 

De acordo com o assessor da reitoria, a política de contratualização dos hospitais 

foi um avanço muito grande por ter estabelecido um instrumento jurídico, pactuado, 

baseado em portarias, que reafirmou o compromisso bilateral entre o gestor do SUS e 

o hospital de ensino. 

“Estabeleceu obrigações, deveres, e isso passa a ter outra conotação dentro do 
sistema de saúde na relação entre o contratado e o contratante, porque existe um 
acompanhamento da sociedade envolvida. Usuários, gestores, representantes de 
dentro do hospital, setoriais, a faculdade de medicina também passam a ter uma 
maior participação. Não estou falando que tudo isso está 100%, porque não está. 
É um trabalho longo. Mas pelo menos foi estabelecida uma base jurídica dentro 
dessa contratualização que reforça esse mecanismo de inserção dos hospitais de 
ensino dentro do SUS, enquanto uma política de Estado e dá uma conotação com 
a base mais concreta de todo processo, tentando fazer com que haja a parte 
assistencial, não esquecendo o ensino que é uma obrigação dos hospitais 
universitários. E aí, no meu ponto de vista, não sei se foi encontrado o balanço 
adequado. Acho que tem ainda muita coisa para caminhar”.  

 

De acordo com o diretor administrativo, a qualidade dos serviços prestados pelo 

hospital, de uma forma genérica, melhorou. Atribui essa mudança a questões simples 

como, por exemplo, o planejamento dos agendamentos. Reflete, entretanto, que 

algumas metas, formuladas há cinco anos, foram superdimensionadas, o que põe em 

risco a qualidade. Segundo ele, “encontrar a medida certa para uma meta é 

fundamental e eu vejo que foi positivo, melhorou muito”. 

Essa visão idealizada, no entanto, não é compartilhada pelos demais membros 

da alta direção do HE4 entrevistados e nem pelo gestor do SUS. 

O HE4, diferentemente do que foi observado nos casos anteriormente estudados, 

tem papel central e exclusivo na oferta de serviços de saúde ao SUS em âmbito 

regional, à medida que se trata, em primeiro lugar, do único hospital de referência 

para a região na área de alta complexidade. É, ainda, o único hospital público da 

cidade e da região que conta com um serviço de urgência qualificado que oferta 

serviços ao SUS, atendendo a uma população de referência de cerca de três milhões de 

habitantes e mais de 80 municípios que se situam em sua área de abrangência. De 

acordo com o gestor municipal,  

“É o único hospital público da cidade, da região. O único pronto-socorro. É o único 
lugar onde se faz alta complexidade. Não temos instituições filantrópicas na cidade, 
não temos hospital estadual e municipal. O hospital sofre uma pressão de demanda 
e a gente não tem como mudar. É uma realidade muito diferente dos outros 
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hospitais de ensino de outras universidades federais. Você às vezes quer determinar 
outros padrões de qualidade, de metas, e aqui você vive uma política de fatos 
consumados. A porta do PS é aberta e o hospital é atropelado no seu 
planejamento pelas demandas, porque pela porta larga da urgência/emergência 
você não tem como regular. Nem eu como gestor e nem o diretor do hospital”.  

 

Na visão do Secretário Municipal de Saúde, o HE4 tem seu perfil assistencial 

absolutamente moldado pelas características advindas da sua participação no sistema 

regional de urgência e emergência, a tal ponto que chega a defini-lo como um 

“hospital de urgência”. Tal pressão, resultante da demanda que acorre ao serviço de 

urgência, chega a ser apontada como fator impeditivo do pleno cumprimento das 

metas acordadas no contrato: 

“A visão que eu tenho é de que o hospital, a rigor, é um grande pronto-socorro. E 
aí você quer fazer cirurgias eletivas, melhoria da qualidade, etc., mas não tem 
espaço físico. Você tem um hospital universitário muito comprometido com a 
assistência e com a pressão de demanda. Por mais que queira fazer tudo de forma 
programada, porque há uma enorme fila nas cirurgias eletivas, não tem como 
programar no centro cirúrgico porque, de repente, a urgência chega e temos que 
cancelar as cirurgias programadas que não têm risco de vida. A UTI é a mesma 
coisa, tem apenas 15 leitos de UTI adulto. É difícil avaliar o caso de maior 
gravidade, então fica mesmo complicado. Até onde eu percebo, mesmo que o 
contrato recomende determinadas políticas, mesmo que a direção do hospital e o 
gestor tenham muito boa vontade, todos nós somos pela pressão da demanda”. 

 

Para o gestor municipal, a expectativa é que essa situação possa ser amenizada 

com a inauguração do novo hospital municipal, com 150 leitos, prevista para o 

primeiro semestre de 2010. De acordo com o secretário de saúde, se for instituída uma 

lógica de rede, a situação poderá melhorar para o HE4: 

“A ideia é ver se a gente desafoga aos poucos. Pelo menos tem um segundo 
hospital. Na parceria e planejamento entre os dois hospitais, a alta complexidade 
ficará no HE4 e nós vamos aliviar pelo menos a média complexidade no hospital 
municipal. Não vai resolver porque a carência de leitos do município é da ordem de 
750 leitos SUS”. 

 

A visão geral do diretor clínico sobre a política de contratualização nos hospitais 

de ensino deve ser destacada: 

“Cada HE tem a sua peculiaridade. Por exemplo, você pega o Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre, é um hospital que funciona maravilhosamente bem, que tem 
contratualização, mas é uma situação diferente. Existem outros hospitais 
atendendo o SUS, não sobrecarrega o hospital, o hospital interna quem ele quer, 
faz o que é interessante pra ele, faz os seus planos, faz as suas coisas. Aqui somos 
o único e por sermos o único estamos sendo massacrados. Esse é o nosso 
problema. Você vai a Belo Horizonte, ao hospital da UFMG, menor que esse aqui. 
Lá tem 300 leitos, mas tem dezenas de hospitais públicos em Belo Horizonte. Jamais 
vai sobrecarregar e vai num ritmo bom. Aqui nós estamos trabalhando no limite”.  

 
Sobre a repercussão dessa realidade sobre o ensino, a educação permanente, a 
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pesquisa e a incorporação tecnológica, reconhecida pelo gestor como outras 

finalidades “esquecidas” do HE4, refere:  

“Isso prejudica até o ensino. Você tem um farto material didático de urgência, mas 
isso não é tudo, porque eu queria ensinar outras coisas. Mas não tem como. A 
gente está numa realidade gravitando em torno do serviço de urgência. A urgência 
invade o hospital, o trauma invade o hospital, na UTI... Isso é a realidade do 
hospital. Você tem uma política pública, quer fazer determinadas coisas e às vezes 
escapa à vontade do dirigente porque na realidade do município esse hospital 
gravita em função das demandas da cidade e da região”. 

 

O gestor tem a convicção que o HE4 tem uma situação muito característica, que 

não se reproduz comumente em outros HEs: 

“Acho que o HE4 já está fazendo muito mais do que seria normal. Você vai ao 
hospital da UFMG e não existe pressão de demanda nenhuma. Tem um grande PS 
ao lado e a Santa Casa do outro e por isso o hospital acadêmico é todo 
programadinho, porque não tem PS. No hospital acadêmico tudo flui com 
normalidade e aí vão fazer ensino, pesquisa e pós-graduação. É muito diferente”.  

 

Essa visão é corroborada pelo diretor técnico, para quem o HE4 tem uma 

característica sui generis se comparado com outros hospitais federais, à medida que é 

o único hospital terciário da região, sendo, assim, fortemente marcado pelo viés 

assistencial. Segundo ele: 

“Antes mesmo da contratualização, embora estivesse ligado à Faculdade de 
Medicina, já era um hospital de forte caráter assistencial, porque somos 
responsáveis pelo atendimento desses 50 e poucos municípios. Se fechar esse 
hospital, não tem atendimento SUS nessa região toda. PS de porta aberta, todo 
atendimento de alta complexidade feito dessa região, de quase três milhões de 
habitantes, é feito aqui. Na parte de assistência não modificou muito, nós 
continuamos fazendo o que a gente já fazia, que é assistência forte. Esse hospital 
tem assistência muito forte. É diferente dos outros hospitais do Estado, como a 
UFMG, o de Porto Alegre, o Hospital São Paulo. Se eles fecharem não tem impacto 
na saúde da região porque tem para onde distribuir. Já a gente não tem”.  

 

Segundo o assessor do reitor, um dos avanços verificáveis com a 

contratualização é que o hospital de ensino, do ponto de vista assistencial, se inseriu 

mais efetivamente no SUS. Ressalta, entretanto, que o dimensionamento das metas do 

contrato centradas na assistência não permite um dimensionamento mais equitativo 

entre os quatro eixos.  

A diretora de enfermagem apresenta uma visão um pouco diferente dos demais 

dirigentes entrevistados. Para ela, o processo de contratualização, de uma maneira 

geral, tem aspectos positivos e negativos, mas termina apresentando diagnóstico 

semelhante aos demais dirigentes entrevistados: 

“Eu acho que o usuário teve um ganho, porque aumentou o número de 
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atendimentos e exames. Por outro lado, percebemos que a demanda aumentou 
muito e que em algumas áreas nós não estamos conseguindo atender com certa 
facilidade as internações do SUS. Hoje nós estamos praticamente sem vaga. Tem 
dia que não tem uma vaga no hospital. Foi implantada uma central de leitos interna 
que busca onde tem leito vago no hospital para colocar esse paciente. Antes o 
médico tinha muito essa visão de que o leito era dele e só internavam paciente 
dele. E com isso mudou, foi um pouco difícil, ainda está sendo, mas eles estão 
começando a entrar no ritmo. O leito é do SUS e não da especialidade. A demanda 
tem que ser estudada, mas nós não conseguimos elaborar um planejamento”. 

 
Na análise do discurso da diretora de enfermagem, já é possível antecipar parte 

das resistências observadas quanto à contratualização e o desejo de instituir processos 

racionalizadores na vida do hospital que ampliem a capacidade de controle e 

previsibilidade da coordenação do hospital. Mas o hospital de ensino teima em 

escapar à lógica desejada pelos seus gestores, em particular o de ser reorganizado a 

partir de uma “lógica SUS”, com critérios de equidade no atendimento a partir do 

estabelecimento de fluxos mais racionais interserviços de saúde, sempre se utilizando 

de critérios racionais, claros e pactuados. O HE4, tensionado por uma demanda que 

escapa aos mecanismos regulatórios, impõe relações diferentes das estabelecidas no 

que tange ao poder do docente/médico, mexe com a instituição médica, desorganiza 

os controles e espaços de poder instituídos até então, como se verá adiante. Afinal, o 

discurso de que a oferta foi tomada de assalto pelo SUS e capturou toda a 

possibilidade de ensino na organização hospitalar sequer é verdadeira, à medida que 

uma parcela significativa dos leitos ainda é ocupada a partir de diferentes lógicas que 

interessam à corporação médica, movida por interesses privados, acadêmicos ou pela 

disputa de poder e projetos que se estabelecem na micropolítica.  

Embora a contratualização tenha melhorado em alguma medida a situação 

financeira do HE4 – ainda que não tenha alcançado o mesmo impacto observado no 

caso do HE1 – e, na opinião do diretor clínico, alguns avanços terem sido observados, à 

contratualização são atribuídas, de alguma forma, todas as “desgraças” do hospital: 

“Uma coisa que a gente repara muito é a insatisfação de muitos profissionais, 
porque o profissional vem aqui, particularmente o docente, vem para ensinar, e aí 
se depara com uma assistência que não devia ter. Ele é um professor, com a 
especialidade dele, ele vem, ele quer discutir os casos com os internos e residentes, 
mas na verdade chega aqui e têm 30 a 40 casos em cima dele e ele não quer isso. 
Acho que houve um impacto muito grande nesse sentido. O profissional não 
entende e não quer saber de contratualização, de nada. Ele não quer saber se um 
doente que ele quer internar, que é importante para o ensino, se tem que passar 
pela regulação. Acho que o impacto foi grande nesse sentido, porque muitas vezes 
eu sinto que o docente não está mais satisfeito com o impacto da assistência aqui 
dentro (...) O que nós temos observado desde que estamos aqui é que a assistência 
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‘estrangulou’ as outras partes. O objetivo do hospital em termos assistenciais 
‘estrangulou’ o ensino”. 

 

Para o diretor clínico, o HE4 é o único hospital público que existe na cidade e tem 

a responsabilidade de resolver os problemas de saúde também de toda a região, o que 

extrapola a capacidade do hospital. Em sua opinião, a contratualização é responsável 

pela decadência do ensino e da pesquisa, o que é fortemente percebido pelos médicos 

e docentes vinculados à instituição.  

“Essa contratualização jogou praticamente o ensino para baixo. Porque isso aqui se 
transformou num hospital assistencial, voltado mais para a assistência e ninguém 
está mais preocupado com o ensino. Esse é o objetivo da nova diretoria que entrou 
aqui, aliás não tem nem um ano, de tentar fazer renascer o ensino aqui dentro, 
porque diminuiu muito. O médico vem aqui, ele tem tanto serviço para fazer, tantos 
pacientes para atender, que ele não tem tempo pra ensinar aluno. Eu pessoalmente 
sou totalmente contra isso. Pra mim esse hospital tinha que ter 250 leitos ou 300 
leitos para o ensino, porque eu sou professor há 28 anos. Acho que o ensino decaiu 
muito depois da contratualização. Na época que foi feita a contratualização, a 
situação não estava como está agora. A cidade era menor, se mandava menos 
gente de cidades próximas, que também eram menores, só que agora nós 
crescemos muito pouco e a população cresceu muito e isso gerou um desequilíbrio 
muito grande”. 

 
Em relação à assistência, a diretora de enfermagem avalia que o impacto dessa 

política de certificação e contratualização na assistência é muito marcada pelo perfil 

do HE4, um hospital regional, que recebe os casos mais graves da região, que possui a 

equipe mais bem preparada, mas que não foi capaz de enfrentar a mudança do 

modelo de cuidado. Segundo ela:   

“A gente percebe que a qualidade do serviço foi um pouco prejudicada, 
principalmente nos últimos meses, pelo fato da gente não ter conseguido repor o 
quadro de funcionários. Isso gerou um acúmulo de serviço e a qualidade sofreu uma 
queda. Mas eu vejo também que algumas medidas têm que ser tomadas por conta 
da questão da assistência. O nosso modelo de assistência aqui no hospital é um 
modelo fragmentado. A assistência de enfermagem é feita assim: um cuida da 
medicação, um do soro, um da imobilização... ela é fragmentada. Nós temos 
propostas de fazer algumas mudanças. mas precisamos ter um quadro de pessoal 
correto e capacitado. Por outro lado, já está implantado no hospital o que a gente 
chama de sistematização da assistência de enfermagem, que seria a avaliação pela 
enfermagem do cliente, a identificação de sinais e sintomas, o diagnóstico de 
enfermagem, a prescrição de enfermagem, já implantada em 70% dos setores. Ele 
também auxilia na assistência do paciente. Porque é uma forma documentada, é 
uma assistência planejada, então isso também muda a característica da assistência 
para o usuário”.  

 

É a única entrevistada que consegue formular, ao longo de toda a investigação 

levada a cabo nesta estação, alguma preocupação para além do excesso de demanda e 

da desproporcional ocupação do HE4 com a média complexidade, embora apenas 
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tangencie o tema do cuidado e, ainda assim, a partir dos modelos tradicionais e 

racionalizados do cuidado de enfermagem. Não há como deixar de destacar que o 

tema da “gestão do cuidado” ou os processos mais micropolíticos da organização dos 

trabalhos das equipes, não aparece com destaque, e de modo espontâneo, entre as 

preocupações dos membros da diretoria do HE4 que foram entrevistados.  

Vale a pena registrar a posição do diretor técnico do HE4, ainda que sua opinião 

não seja a mesma dos demais entrevistados, para quem a política de contratualização 

determinou uma mudança no perfil de atendimento do hospital: 

“Não modificou. Ela organizou. A mudança da contratualização foi o surgimento 
das regulações. E isso melhorou o atendimento. A gente deixou de ter demanda 
espontânea e passou a ter uma coisa regulada, começamos a conhecer o sistema 
de regulação. E aí passamos a nos preocupar com meta, com coisas que a gente 
não sabia. De repente, eu fiquei sabendo que eu tinha uma meta de atendimento 
que tinha sido pactuada por mim, e aí nós começamos a fazer isso”.  

 

Note-se que a ênfase em sua fala, na verdade, é muito mais a de chamar a 

atenção e estabelecer uma crítica ao fato de que as metas foram construídas sem a 

participação dos atores que atuam nas diferentes áreas do que propriamente 

caracterizar a organização do hospital decorrente da regulação. Uma posição que 

ainda reflete mais sua posição de docente/médico do que a de gestor, função que só 

recentemente passou a ocupar. 

De qualquer forma, temos no estudo do HE4 uma nova ênfase: a política de 

contratualização e o modelo assistencial do hospital, em particular como opera a 

urgência/emergência.  

O HE4 mantém em seu ambulatório central o serviço de atenção básica destinado 

à população do distrito de saúde no qual o hospital está localizado, um serviço tocado 

pelos professores e profissionais da área de medicina preventiva. Essa tratativa 

compõe o Contrato de Metas do HE4, ou seja, reflete uma pactuação estabelecida em 

comum acordo pela secretaria de saúde e pelo hospital de ensino na época da 

contratualização.  

De acordo com o assessor da reitoria, no que diz respeito aos compromissos 

assumidos pelo HE4 em relação à atenção básica,  

“o hospital se responsabilizou nessa contratualização por uma área de abrangência 
na atenção básica e aí foi estabelecido um per capita a partir de uma série 
histórica. Foi avaliado um valor que foi colocado no contrato para ser feita essa 
atenção básica dentro da área de responsabilidade para essa população adscrita”. 
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Antes da política de contratualização, segundo o diretor técnico, os usuários 

vinham de qualquer lugar da cidade procurar os serviços do HE4:  

“Hoje não, mas também o município se organizou para isso. A cidade hoje é 
dividida em distritos sanitários e cada distrito tem um “hospital” que aqui se chama 
UAI, Unidade de Atendimento Integrado, que tem um corpo médico de plantão que 
faz pronto-atendimento, com dez a 12 leitos de observação. Os mais graves são 
transferidos para cá e o atendimento de algumas especialidades como ginecologia, 
pediatria, urologia, cardiologia, fica nesses mini-hospitais”. 

 
Cabe aqui destacar que, assim como já havia sido observado no estudo do HE1, a 

criação de unidades de urgência pré-hospitalar fixas (unidades de pronto-atendimento 

– UPAs) parece ter resultado em impacto positivo na demanda do hospital, coisa não 

pensada explicitamente na política de contratualização. 

O diretor-geral confirma que no hospital é realizado o cuidado à atenção básica 

para uma pequena área da cidade em torno do hospital-escola. No restante, 90% 

recebem atendimento primário nas UBS e no PSF do município. 

Para o Secretário Municipal de Saúde, o redirecionamento da atenção básica 

para a rede não se deu ainda em função da disputa que se estabelece entre distintos 

grupos na universidade e que expressam diferentes concepções sobre o modelo 

assistencial para a rede básica. Não há, aqui, como deixar de antecipar alguns pontos 

que serão discutidos posteriormente. A passividade do gestor, em termos, pode ser 

explicada pela posição de “mediador de conflitos” que assume e em virtude de sua 

dupla militância, à medida que é fortemente implicado com a universidade e seu 

hospital de ensino. Parece-nos, todavia, uma posição extremamente cômoda a da 

SMS, ao deixar a decisão de reorientar ou não as ações de atenção básica para o 

próprio HE4 e à mercê das disputas internas da Faculdade de Medicina. Essa decisão, 

que está a seu alcance (destaque-se que refere claramente que a SMS não tem 

maiores impedimentos para assumir o território que se encontra sob responsabilidade 

do HE4), é de sua competência e responsabilidade, ainda que destaque sua insatisfação 

com a qualidade dos serviços prestados: 

“O grupo de medicina preventiva, dentro do próprio hospital, faz toda atenção 
primária no ambulatório central para a população de uma área de abrangência 
definida no planejamento do município. O grupo que quer que fique assim é 
minoritário. Tem o grupo majoritário que acha que o hospital não deveria fazer 
atenção básica, que deveria ficar mais no nível secundário e terciário. Tenho me 
posicionado, quando chegam até mim, que é uma decisão do hospital. Se ele 
quiser fazer atenção primária nessa microrregião, tudo bem, está definido que faz. 
Só que não está fazendo direitinho, do jeito que a gente queria, comparado com o 
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que nós fazemos em outras regiões do município, pelos nossos parâmetros e 
indicadores. Por outro lado, se ele não quer fazer, ele abre mão, fala que não vai 
fazer, que nós temos todas as condições no município de assumir essa área e fazer 
a atenção primária: visita domiciliar, vacinação, fazer o que precisa ser feito de 
atenção primária, pré-natal, etc.”. 

 

Essa visão, comum ao gestor e à maioria dos dirigentes do hospital 

entrevistados, não é professada pelo diretor clínico. Na qualidade de “representante 

dos médicos” e como docente, explicita sua visão de oposição ao processo de 

contratualização, fundamentada em conceitos equivocados sobre a participação do 

HE4 na assistência. Expressa uma concepção de hospital de ensino em contradição com 

os princípios da política de contratualização dos HE e a de mudança curricular que vem 

sendo discutida nacionalmente. Considera que o HE4 não realiza mais ações de atenção 

básica e que elas foram redirecionadas para a rede municipal. Assim, para ele, deixou 

de existir no HE4 o espaço para ensinar alunos e residentes a cuidar “das coisas 

básicas”. Em nenhum momento cogita a possibilidade de utilizar novos cenários de 

ensino, fora do ambiente do hospital universitário. A oposição é tão contundente que 

transforma o HE4 em um hospital voltado para a alta complexidade, quando os demais 

atores são categóricos em afirmar que o hospital está totalmente voltado para as 

urgências e à média complexidade. Segundo ele: 

“Houve sim o redirecionamento das ações de atenção básica para a rede municipal. 
A atenção básica está lá na rede pública, o que é muito ruim para nós, porque o 
nosso aluno tem que aprender o básico também. O que fica vendo aqui são só 
doenças complexas. Ele não vê um ‘arroz-com-feijão’: o aluno e o residente só veem 
aquilo que é complicado. Depois, ele se atrapalha porque não viu a coisa simples 
aqui. Nós estamos vendo a necessidade até do residente fazer estágio em unidade 
básica, só pra ele aprender o básico, que ele não aprende aqui. Só fica vendo 
doença rara aqui, porque o que vem pra cá é só aquilo que a rede pública não 
conseguiu resolver, é complexo, precisa fazer cirurgia, transplante, doenças raras, 
sem diagnóstico, e isso ele aprende, aprende muito bem. Quando ele sai, sente 
dificuldades. Nós temos residentes que saem daqui e não tem acesso à coisa básica 
(...) Depois da contratualização, tudo acabou, porque nós tivemos que dar espaço 
para a alta complexidade”. 

 

Segundo ele, a responsabilidade por esse “atraso” é da contratualização. Aqui, é 

possível perceber uma visão ou projeto claramente em disputa com o projeto do 

Governo Federal, advindo, nada mais nada menos, de um “representante da voz dos 

médicos”.  Note que ele também não compreende com clareza o que é a residência 

multiprofissional. Em todo o caso, expressa a opinião de um importante segmento da 

organização hospitalar que não pode ser desconsiderado: 
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“Agora vai abrir a residência multiprofissional e acho que vai melhorar. O residente 
vai passar por todas as áreas para ele aprender um pouco de cada coisa, ele vai 
passar na rede básica, ele vai ser um médico mais geral, principalmente para 
atender PS e essas coisas”.  

 
Segundo o diretor administrativo, a manutenção da atenção básica no HE4 

reflete a tensão existente entre a assistência e o ensino nos 39 anos de existência do 

hospital, criado para ser um cenário de ensino, e nos 40 anos da faculdade de medicina 

(o curso de enfermagem é mais novo e o de nutrição foi criado em 2009), difícil de ser 

administrada apenas no âmbito da própria instituição:  

“Qual a percepção de algumas pessoas? A assistência tem perigosamente engolido 
a parte acadêmica, a formação. Nós não somos um hospital exclusivamente para a 
assistência. Nós pertencemos à academia, que é fundamental para garantir 
exatamente à população a formação de novos profissionais. Você vê, agora com a 
implementação da própria residência multiprofissional, significa a entrada de mais 
pessoas dentro do hospital e que tem acompanhamento técnico. Será que nós não 
vamos cometer o mesmo erro de encaminhar todos os nossos profissionais em 
formação para a assistência somente? É uma avaliação que precisa ser feita em 
hospitais do tipo do nosso, porque é uma tensão interna que existe. Na verdade, é 
mais uma questão para ser administrada internamente, mas que eu acho 
importante que outros órgãos também, como Ministério da Saúde, da Educação, 
participem mais ativamente disso. Obviamente que já devem ter conhecimento 
disso, mas precisa tensionar um pouco mais essa discussão”.   

 

O gestor municipal, com o senso crítico apurado pela militância institucional de 

anos como reitor, diretor, professor e médico do HE4, introduz interessantes 

elementos no campo da micropolítica que permitem compreender melhor os limites, 

resistências e dificuldades quando a política de contratualização passa a ser disputa 

em ato pelos atores concretos que constroem e dão sentido ao cotidiano da 

organização hospitalar.  

Sobre a disputa em torno da manutenção ou não das ações de atenção básica no 

interior do Ambulatório Central do HE4, o gestor municipal nos brinda com as 

seguintes reflexões:  

“Acontece que o hospital tem dificuldades para decidir. Uma hora é uma coisa, 
outra hora é outra. O processo decisório num hospital universitário é muito 
complexo. Eu digo isso porque eu conheço bem todos os “caciques e as tribos” e 
não é muito fácil decidir. O fato é que há uma ambivalência: o contrato fala para 
fazer, mas na prática há muitas falhas na execução da atenção primária na área de 
abrangência. Alguns acham que é vocação do hospital. Com esse problema todo, 
ele está muito inserido na urgência e emergência e não está sobrando condições 
para querer fazer isso para uma determinada área de abrangência. Tem uma área 
cinza que nem nós estamos fazendo, nem o hospital está fazendo, está meio 
indefinido. Isso em nível de atenção primária”.  

 

Ressalte-se que embora haja o reconhecimento da inadequação da manutenção 
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das ações de atenção primária no seio do HE4, a política de contratualização dos HEs 

aponta claramente para o redirecionamento dessas atividades para a rede municipal. 

A decisão se deverá ou não haver mudanças está nas mãos do gestor municipal. Não 

enfrentar as disputas internas e deixar que a instituição resolva a situação a partir de 

sua correlação de forças internas acaba sendo uma forma de (não) tomar decisão e 

que expressa a maneira como esse gestor, especificamente por ser médico e ligado ao 

hospital, opera no âmbito da micropolítica, participando do jogo interno da 

organização hospitalar.  

Além das ações de atenção básica para sua região, o HE4 também se constitui em 

referência regulada para as UPAs existentes em vários distritos da cidade. Os atores 

entrevistados afirmam que o PS se manteve, ainda, como porta de entrada sem 

controle da regulação para a demanda oriunda do município e da região.  

Para o gerente do PS, refletindo sobre as demandas básicas que chegam 

diariamente, se o hospital não tivesse porta aberta e se o acesso fosse restrito à 

demanda referenciada, a situação seria muito diferente. Entretanto, alega que, por se 

tratar do único hospital do SUS, tanto a direção como a promotoria não permitem 

fechar as portas para atender demanda referenciada de alta e média complexidade, 

motivo pelo qual se mantém essa demanda excessiva de atenção básica. Em sua 

opinião, a abertura do hospital municipal e a implantação, em curso, da classificação 

de risco, não serão capazes de reverter esse quadro. 

Nitidamente é possível perceber que os atores entrevistados destacam a 

regulação como o fator mais positivo do processo de contratualização no HE4. 

Contudo, o assessor do reitor relembra que desde 1997 o município criou a Central de 

Marcação de Consulta e Exames, colocando sob controle do município uma 

programação instituída a partir da série histórica. Os procedimentos ambulatoriais 

especializados eletivos passaram a ter o fluxo de encaminhamento via central de 

marcação de consulta de exames do município, sendo que as internações e 

procedimentos de alta complexidade já seguiam o mesmo fluxo desde o ano anterior. 

“Esse processo de regulação já existia, ou seja, o próprio SUS trouxe ferramentas 
que fez com que isso avançasse. Na ambulatorial, quem trouxe essas vertentes 
foram as APACs, que é um documento que já é um processo extremamente 
regulatório. Você tem um laudo, permissão da APAC, processo de autorização que é 
feito pela gestão municipal, então isso passou a ter uma regulação, dentro de uma 
programação físico-financeira também. Então, quer dizer que o hospital tem a sua 
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programação, ele já vinha atendendo uma programação físico-financeira 
preestabelecida. A contratualização apenas reforça isso mais. Os processos de 
internação, os procedimentos de internação do hospital, desde que o município se 
habilitou em semiplena em 96, todas as internações tinham a obrigatoriedade de 
ter um processo de autorização da secretaria”.  

 
De forma muito clara, o PS oferece duas maneiras de acesso ao hospital: a 

demanda espontânea e a que vem via regulação municipal. Na opinião do gerente do 

PS, foi possível observar, a partir de 2004, uma evolução no processo de regulação.  

“Nos últimos quatro anos, a regulação está bem mais ativa, funcionando mais e 
ajudando. Eu lembro que, há dez anos, quando eu era residente aqui, não existia a 
regulação. Até 2001, era tudo aberto, descontrolado e complicado. Depois ela foi 
implantada, mas não funcionava tão bem. Nesses últimos quatro anos, ela está 
bem mais eficiente, bem mais ativa”. 

 
No que se refere à regulação, prevista como uma das diretrizes centrais na 

política de contratualização, pudemos observar que a SMS procurou estruturar, à 

semelhança do que se observou em São Paulo e no Rio Grande do Sul, sua Central de 

Regulação e Vagas, ampliando sua capacidade de regulação. O município é o único da 

região que faz regulação, à medida que os demais são regulados pelo gestor estadual.  

Trata-se, no entanto, de um tema que gerou enormes conflitos entre a SMS e a 

direção anterior do hospital, até a posse do atual secretário. Conforme pudemos 

observar na estação anterior, quando foi estudado o caso do HE3, em Porto Alegre, os 

dirigentes municipais que construíram a certificação e idealizaram o primeiro contrato 

de metas foram substituídos a partir da posse dos novos prefeitos em janeiro de 2005. 

A disputa política que se estabeleceu entre o secretário empossado em 2005 e o 

diretor do HE4 foi destacada por vários entrevistados como decisiva para compreender 

diversas dificuldades e limites do processo de contratualização.  O Secretário Municipal 

de Saúde afirma: 

“A gente regula em parte. Até onde eu saiba houve um impasse muito grande a 
partir de 2005 quando entrou um novo gestor, um novo mandato no município. 
Houve um impasse grande entre o gestor e o hospital. Quando eu entrei, após dois 
anos de administração municipal, havia uma guerra entre as duas autoridades. O 
gestor clamando por internações que o hospital não conseguia atender. Eu entrei 
como uma pessoa para superar esse impasse. O diretor do hospital me recebeu 
bem, fui para a prefeitura e aí distensionou o relacionamento porque eu não vou 
pedir para ele fazer coisas que eu sei que não dá conta. Eu vou criar outras soluções 
para o município”.  

 

A partir de 2007, já com o atual secretário à frente do órgão de gestão municipal 

de saúde, reconhecendo os “limites” do HE4, passou a contratar serviços privados para 
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complementar a oferta de serviços que antes era exigida do HE4. Segundo o gestor 

municipal: 

“Leito de UTI, por exemplo, não adianta pressionar que não tem no HE4. Passei a 
comprar na rede privada 30 leitos. Está onerando a prefeitura, mas não tem jeito. 
Eu conheço a UTI do HE4. A gente ao longo do tempo foi encontrando caminhos e o 
relacionamento melhorou. Agora melhorou exatamente por isso, porque eu 
conheço bem as limitações, as instalações físicas, os equipamentos, recursos 
humanos, setor por setor e a dificuldade que eu esclareci aos técnicos da secretaria 
que acompanham é o problema da urgência. Você chega e o hospital está lotado. 
Você quer que ele faça uma programação e regular, mas quem vai regular a porta 
aberta da urgência 24 horas? Não estou vendo jeito de regular, porque as 
ambulâncias dos municípios da região chegam e despejam o paciente na porta do 
PS, sem regulação. Há vários gestores municipais que eu tenho acionado o 
Ministério Público daqui para que fale com o de lá porque mandam sem aviso, sem 
nada. Por mais que você reúna com eles na CIB e peça, ele sabe que se fizer esses 
caminhos vai encontrar o hospital lotado. O que ele faz? Chega lá na porta do PS e 
despeja o doente, porque não vamos ter jeito de não atender, senão é omissão de 
socorro. Com essa ótica, chegando assim mais claro a toda estrutura da secretaria, 
isso distensionou bastante. Tem risco de vida? Gravidez de alto risco, o bebê que vai 
nascer precisa de uma neurocirurgia imediata, quer você queira, quer você não 
queira, regule ou não regule, como é que faz? Lá em Ituiutaba não tem jeito, não 
tem neurocirurgião, não tem UTI neonatal que vá resolver esse problema. O 
hospital vive um sufoco em termos de urgência. Aquelas macas no corredor do PS, 
eu não vejo a hora de acabar com elas, mas são 60, 70, 80, 90 macas. Todas no 
corredor. Só que é melhor estar no corredor do que não atender. É um hospital que 
difere da maioria dos hospitais universitários do MEC”.   

 

A estratégia central da SMS, pelo que pudemos constatar, tem sido, nos últimos 

dois anos, a de romper com a total dependência do sistema municipal de saúde em 

relação ao HE4, por meio da ampliação da rede própria de serviços de saúde e a 

compra de serviços privados para oferta aos usuários do SUS. De acordo com o gestor, 

a SMS   

“... aumentou enormemente, à medida que eu assumi, a oferta de consultas 
especializadas e SADT fora do hospital. Não quero ser refém do hospital, vendi o 
peixe para o prefeito. Deixa o hospital com os problemas dele, com a capacidade 
dele, com o que nós estamos regulando, porque não adianta. Aí aumentei 
enormemente, hoje é metade para o HE4 apenas. Dependo menos do hospital. 
Credenciei a rede privada, clínica de oftalmologia, clínica cardiológica e fui 
credenciando e contratando especialistas para a rede, para os nossos 
ambulatórios. EEG, por exemplo, está pactuado 600 e eles já estão fazendo 900. 
Não adianta ficar esse conflito, pressionando o hospital a produzir mais do que já 
está pactuado. Em determinados itens, 50% além e o que é que vai fazer? A 
demanda é maior, então vamos criar outra alternativa de modo a deixar o hospital 
mais equilibrado dentro da sua capacidade instalada. Na minha percepção, como é 
o único, você quer que ele atenda tudo e todos e resolva o problema, 
principalmente. Não dá mais conta. Dava quando a cidade era menor, mas o PS de 
hoje é o mesmo de 1976! Não foi ampliado. A realidade mudou muito”.  

 
No que diz respeito à regulação de casos novos, consultas de especialidades e 

exames, a maioria dos atores entrevistados alega que 100% são regulados pela SMS. 
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De acordo com o gestor municipal a SMS: 

“... regula tudo. Todos os casos novos nós regulamos. O que a gente tem proposto e 
o hospital tem se adaptado é que os retornos sejam todos internos, que eles só 
devolvam para a rede depois que tiver resolvido tudo”.  

 

O assessor do reitor confidencia, entretanto, que a regulação não se dá de fato 

sobre a totalidade dos leitos, embora 100% dos procedimentos de alta complexidade 

realizados pelo hospital, ambulatoriais e hospitalares, e quase a totalidade dos demais 

procedimentos já estejam sob controle da central de regulação municipal. 

Segundo o diretor técnico, as vagas novas dos ambulatórios de especialidades e 

SADT são 100% reguladas pelo município, mas com uma reserva de 10% para o ensino, 

destinada à microrregião sob responsabilidade do HE4, referente aos bairros próximos 

que vêm diretamente ao ambulatório.  

O diretor-geral, entretanto, talvez motivado por sua falta de experiência 

administrativa, talvez movido por se sentir ainda mais médico e docente do que gestor 

na organização em que trabalha há mais de três décadas, assume explicitamente que o 

hospital é de fato 100% SUS, mas que os leitos não estão 100% sob regulação do 

gestor, como refere a maior parte dos entrevistados, inclusive o gestor municipal:  

“Existe uma reserva técnica para o ensino nos nossos 510 leitos. Disponibilizamos 
em torno de 15 a 20% desses leitos voltados para o ensino porque aqui existe 
uma faculdade de medicina e o laboratório de ensino é o complexo hospitalar. 
Então isso tem sido mantido, embora no transcorrer dos anos, infelizmente, em 
decorrência de ser o único hospital da região que atende SUS, a assistência foi cada 
vez crescendo mais. Infelizmente, acho que nós crescemos muito além da nossa 
capacidade de atendimento”.  

 

Admite claramente que de 15 a 20% dos leitos estão sob “gestão acadêmica” e 

que há uma regulação interna que faz a mediação com a Central de Regulação do 

Município e do Estado.  

“O que nós temos é uma regulação interna aqui dentro do hospital. Agora existe 
uma regulação municipal. Por exemplo, um paciente que vem de uma cidade 
próxima. Ele entra no sistema SUS-Fácil, entra em contato com a regulação do 
município que entra com a regulação interna do hospital. E pede a vaga. Se a 
regulação interna diz que tem vaga, o paciente vem”. 

 

O diretor clínico confirma o depoimento do diretor-geral e atribui à regulação o 

mecanismo pelo qual o gestor controla o hospital e retira dos médicos e professores o 

poder sobre o “hospital que lhes pertence”. Mas reconhece que os serviços não estão 

todos sob regulação municipal e parte permanece sob controle da lógica acadêmica, 

diferentemente do que foi apontado pelos demais entrevistados. Com muita 
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franqueza revela: 

“Agora nós somos muito dependentes do gestor. Já que todo o dinheiro que nós 
precisamos para movimentar o hospital vem do gestor, o gestor praticamente 
manda aqui. Fomos abrir uma UTI nova e o gestor requisitou 10 leitos só para 
prefeitura. Quer dizer, parece que nós não temos mais gestão do nosso próprio 
hospital, nós, médicos, professores, docentes. Os outros 20 leitos são nossos. Nós 
que vamos controlar”.  

 
De acordo com o diretor técnico: 

“A regulação só teria normatizado algumas coisas. Eu deixei de ter demanda 
espontânea, o paciente não chega mais na minha porta direto, ele tem outras 
portas de entrada até chegar nesse hospital, mas não mudou nada no meu 
atendimento. O pronto-socorro continua cheio, o centro cirúrgico continua cheio e 
as UTIs continuam lotadas”. 

 

Para o diretor técnico, como o HE4 é o único hospital público da região, todos os 

serviços criados (saúde auditiva, cirurgia bariátrica, transplantes hepáticos e cardíacos, 

por exemplo) foram no próprio hospital, em função da demanda do gestor municipal 

ou estadual, por falta de outra opção disponível na região. 

Os mesmos problemas relativos ao excesso de demanda de urgência são 

alegados para justificar as dificuldades inerentes à pactuação de novos serviços entre a 

SMS e o HE4.  

Por fim, a despeito dos mecanismos formais de regulação, o gerente do PS 

confirma que as relações com os gestores – que resolvem parte significativa dos 

problemas cotidianos – são instituídas por meio de uma rede de relações não-formais 

que se estabelece a partir de outras variáveis, fora dos contextos organizacionais 

tradicionais. 

“O mais comum é o informal. Você entra em contato com as unidades e vai 
resolvendo. Às vezes tem uma reunião, mas o mais comum é esse informal. De 
acordo com o momento, as situações, as necessidades, a gente tem contato. Até 
porque o assessor do secretário, a gente tem contato, é um colega nosso aqui do 
hospital também e a gente acaba sempre conversando muito. Às vezes está de 
plantão no mesmo dia que ele... Já os coordenadores, nem tanto. Eu conheço um 
deles, que faz endoscopia para os meus pacientes, mas não é muito informal”. 

 

A análise dos elementos contidos nesse tópico permite questionar se não 

estamos diante de uma situação de transição, de intensa disputa entre uma lógica 

mais “livre” anterior, onde prevalecia o comando médico – mas, que já vinha sendo 

modificada antes da contratualização – e um funcionamento mais regulado do 

hospital.  

Parece haver uma ambiguidade nas falas, mas é possível dizer que permanece, 
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ainda, um componente importante de autorregulação no hospital. A questão que se 

coloca é: pela natureza do hospital e o modo como os médicos atuam, pelo menos nas 

atuais condições históricas, seria possível uma heterorregulação (pelo gestor) plena? 

Outra questão: ela seria conveniente? Uma parcela de autorregulação, a despeito das 

iniquidades que conhecemos, não poderá ser um elemento da gestão do cuidado que 

pode ser positiva?  

 

O fetiche da informação: a “irracionalidade da racionalização” 

 

Em relação a essa categoria empírica, cabe destacar que não se observou no HE4, 

assim como no HE3, em Porto Alegre, a mesma ênfase destinada ao tema da tecnologia 

da informação encontrada no HE1 e no HE2, localizados no Estado de São Paulo. Ainda 

que de forma não intensa, no entanto, foi possível perceber que também está 

presente no HE4 a aposta de que investimentos em tecnologia de informação ampliem 

a capacidade de controle e tragam maior ordenamento ao sistema.  

Nesse hospital, diversos sistemas de informações também são empregados, 

conforme já destacado nos casos estudados anteriormente. Segundo seu diretor 

técnico: 

“Agora o MEC está nos dando outra ferramenta para a gestão, que é um sistema de 
informação hospitalar. Já temos o nosso muito bem desenvolvido, mas muitos 
hospitais ainda não têm. O sistema que o MEC oferece vem do RS. Nosso patrão é 
o ministro e ele tem o direito de saber o que acontece aqui dentro. É ele que vai 
mandar o dinheiro. Nós temos que utilizar os recursos oferecidos”. 

 
O diretor administrativo, por exemplo, considera que a contratualização motivou 

os atores do HE4 a melhorarem a gestão administrativa e financeira, mas que a maior 

transparência no padrão de gastos é um desafio para a instituição que só será 

resolvida com maior controle das informações:  

“Estamos atualmente num trabalho básico para ter uma transparência maior com o 
cidadão-usuário. A relação com nossos parceiros, com quem firmamos os 
convênios, é muito transparente, até porque eles são do meio administrativo de 
saúde. Nós queremos chegar num nível de transparência com o cidadão-usuário. 
Nós estamos fazendo um trabalho dificílimo agora que é nos apropriar, definir e 
construir os custos do hospital, por clínica, por procedimento e tudo mais porque 
são 39 anos de vida e 39 anos que o hospital não conhece os próprios custos. Se 
fosse fácil, já teria sido feito. Então concluímos no mês passado uma comissão 
formada por um administrador, uma pessoa formada na área contábil, um 
enfermeiro com especialização em auditoria em saúde para nos ajudar realmente a 
construir esses custos. Clínica por clínica, procedimento por procedimento, aí vou 
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chegar na transparência (...) A ideia nossa é no momento da alta fornecer um 
extrato para que cada paciente saiba qual foi sua despesa. Queremos mostrar um 
custo confiável. É uma ideia que assusta as pessoas, mas acho que isso é a 
exacerbação mesmo da transparência”.   

 

Aqui reaparece mais uma manifestação do “fetiche da informação”, a promessa 

de um mundo perfeito, com controle e visibilidade, faltando “apenas” e sempre 

aperfeiçoar os sistemas de informação e monitoramento. No nível discursivo, há 

sempre uma “idealidade consensual” do que se quer, mas que parece ser sempre uma 

quimera, na prática, uma “miragem da racionalização absoluta”!    

 

A contratualização na esteira da racionalização da vida hospitalar 

 

De novo, o desenho e os resultados esperados para a política de contratualização 

parecem atuar de forma bem sinérgica com processos anteriores de racionalização da 

vida hospitalar. Um bom exemplo de uma forte política de racionalização já em curso 

quando da contratualização é o Programa de Melhoria e Fortalecimento dos Hospitais 

de Minas Gerais (Pro-Hosp) que, segundo dados disponíveis no site da SES-MG, é um 

programa do governo estadual que procura “modificar a lógica da relação convenial 

para a da relação contratual, entre o Estado e os hospitais públicos e privados sem 

fins lucrativos, que prestam serviços pelo SUS”.  

O Pro-Hosp procurou consolidar a política estadual de regionalização da saúde, 

investindo nas 75 microrregiões e 13 macrorregiões sanitárias. O objetivo é que o 

paciente se desloque o mínimo possível de seu município para receber assistência 

médica necessária, evitando ter que viajar ou ser transportado para os grandes centros 

ou para Belo Horizonte.  

Segundo a SES-MG, entre 2003 e 2007, foram investidos 273 milhões de reais, 

beneficiando 128 hospitais espalhados por 106 municípios de todas as regiões 

mineiras. A partir de 2008, o volume de recursos foi ampliado, alcançando 100 milhões 

de reais e, até 2010, serão aplicados no Programa cerca de 620 milhões de reais, 

provenientes do tesouro do Estado. Suas aplicações são direcionadas em percentuais, 

sendo 40% para melhoria da qualidade da assistência, com os investimentos na 

manutenção e ampliação da capacidade instalada (instalações físicas e equipamentos) 

e 50% livre de vinculação, podendo ser usados no aumento de qualquer uma das 


